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2 Inleiding 

2.1 Opstarten, inloggen en afsluiten 
 

2.1.1 Opstarten 

Start de applicatie door middel van de snelkoppeling op het bureaublad; 

 
 
 

 
Of via het Windows startmenu; 
 
 

  Recent geopende programma's 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle programma's / FloraHolland / Kopen op afstand / 
Kopen op afstand (KOA) 

 

 
 
 
De applicatie start op. 
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2.1.2 Inloggen 
 
Voer de gebruikersnaam in waarmee u wilt inloggen. 

 

 
 
Voer het  daarbij behorende wachtwoord in. 

 

 
 
 

De eerste keer dat er wordt ingelogd zijn de velden gebruikersnaam en wachtwoord beiden leeg. 
Zodra er wordt in gelogd voor een volgende sessie zal de gebruikersnaam standaard worden 
ingevuld op basis van de laatst geslaagde inlogsessie. 
 
De gebruiker vult de gegevens die gevraagd worden in en geeft aan dat hij een verbinding wil maken 
door op OK te klikken.  
 
Het systeem controleert of de inkopergevens/gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn. 
 
Indien de gegevens kloppen worden achtereenvolgens de volgende gegevens geladen; 
 
 Zetelnummer 

 Koperklokken 

 Plaatnummers 

 Het volledige bloemen- en plantenaanbod voor de huidige veildag (indien aldus ingesteld) met de daarin 
gemarkeerde partijen voor de vestiging(en) waarvoor men geautoriseerd is 

 De lay-outs voor algemeen gebruik 

 De gepersonifieerde lay-outs van de gebruiker 

  
Indien het laden niet geslaagd is, verschijnt er een foutmelding en kan men opnieuw proberen in te 
loggen. 
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Daarna opent de applicatie het scherm Koop (F1); 

 

Het getoonde scherm is afhankelijk van de vooraf ingestelde lay-out en kan daarom afwijken van het 
hierboven getoonde voorbeeld.  
 
Na het inloggen opent het scherm 'Koop (F1)' zich in de laatst geopende lay-out. Indien maar 1 lay-
out beschikbaar is zal deze gelijk geopend worden, ook als dit niet de laatst geopende lay-out is. 
 
Als een gebruiker voor de eerste maal inlogt, wordt het overzicht met beschikbare lay-outs getoond 
(de beschikbare lay-outs zijn de default lay-outs en persoonlijke lay-outs voor de resoluties, die gelijk 
of kleiner zijn dan de systeemresolutie). 
 
Vervolgens selecteert de gebruiker een lay-out, waarna 
deze geopend wordt. (Voor samenstellen van een eigen 
lay-out en het opslaan hiervan zie hoofdstuk 'Lay-outs 
bewerken'.) 
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Het KOA systeem moet iedere veildag opnieuw aangemeld worden. Als een KOA applicatie aan is 
blijven staan krijgt u de melding: 'Uw sessie is verlopen. De applicatie wordt afgesloten.' Na het 
geven van OK wordt de applicatie afgesloten en dient de gebruiker opnieuw te starten en zich dus 
opnieuw aan te melden.  

2.1.3 Afsluiten 

Sluit de applicatie af me behulp van de menuoptie 'Afsluiten' of de 
toetscombinatie 'Alt+F4'. 

Of door middel van het kruisje in de rechterbovenhoek. 
 
 
 

2.1.4 Taalkeuze 

Bij het opstarten controleert KOA de, onder Windows, 
vastgelegde landinstelling en past zich hierop aan. 

Als de gebruiker ervoor kiest om een andere taal te 
kiezen, dan kan dit middels de menuoptie Beeld; 
 
NB: Als de Windows taalinstelling een andere is dan de 
door KOA geboden taalopties, dan kiest de applicatie 

automatisch voor de instelling 'Nederlands'  

2.1.5 Versiebeheer 
 

Het systeem controleert tijdens het inloggen of er een nieuwe versie van de software beschikbaar is. 
Als dit het geval is, dan wordt de nieuwe versie automatisch opgehaald. Ook tijdens het afsluiten 
wordt gecontroleerd of er een nieuwe versie beschikbaar is. 
 
In beide gevallen wordt de gebruiker gevraagd of hij de nieuw aangeboden versie wil installeren en, 
indien hij ervoor kiest om dat op dit moment niet te doen, het aantal dagen dat nog kan verstrijken 
voordat de nieuwe versie geïnstalleerd moet zijn. 
 
Indien de huidige (operationele) versie verstreken is geeft het systeem aan dat de aangeboden versie 
geïnstalleerd moet worden.  
 
Het systeem installeert daarop de nieuwere versie en toont een voortgangsbalk met betrekking tot het 
verloop van de installatie. 
Na de installatie kan de applicatie opnieuw opgestart worden. 
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3 Koop (F1) 

3.1 Schermkleuren 

3.1.1 Schermkleuren 
Niet vestiging gebonden schermen hebben standaard een grijze achtergrond. 
 
Vestiginggebonden schermen hebben de volgende achtergrondkleuren; 
 
- Blauw voor Naaldwijk 
- Blauwgroen voor Rijnsburg 
- Groen voor Aalsmeer 
 
Een niet geblokkeerde (Aalsmeer) klok ziet er als volgt uit; 

 

Een geblokkeerde klok heeft een grijze achtergrond; 
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NB: Een koper kan zelf het kopen blokkeren door middel van de menuoptie Beeld/Blokkeer kopen of 
de toetsencombinatie CTRL+B (hiermee zijn alle beschikbare klokken geblokkeerd.)  
 
Indien een plaatnummer wordt geblokkeerd dan zijn alle klokken van de betreffende vestiging grijs. 
Heeft een koper de beschikking over meerdere plaatnummers (waarvan er een of meerdere niet 
geblokkeerd zijn), dan zijn alleen de vestigingsklokken grijs/geblokkeerd op het moment dat de 
geblokkeerde plaat wordt geactiveerd. 
 
Een uitzondering op deze verschijningsvormen is de testklok (Klok 60); 

Testklok T60 heeft altijd een grijze achtergrond, maar de 
partij-gegevens worden weergegeven met een groene achtergrondkleur. Een geblokkeerde klok T60 
wordt getoond als elke andere geblokkeerde klok (grijs met witte velden.)  
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3.1.2 Koopscherm (F1) 
Door middel van een muisklik op de betreffende menuoptie of de F1-functietoets te activeren; 

 

In de statusbalk wordt (onderin van links naar rechts) het volgende weergegeven; 
 
 De status van de huidige verbinding (groen = OK, geel = redelijk, oranje = matig en rood = slecht.)  

 Door met de muis over de gekleurde locatie te bewegen wordt de vertraging in milliseconden getoond. 

 De inkoper waarmee is ingelogd. 

 De GKW-werkplek (zetelnummer) waarmee is ingelogd. 

 (Rechts) Het telefoonnummer van de helpdesk 

(Eventueel) Een foutmelding in het rood weergegeven 

 

Het koopscherm is opgebouwd uit de volgende onderdelen; 
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3.1.3 Hoofdklok 

Toont de huidige hoofdklok met de gegevens behorende bij 
de onderhavige partij.  

 
Men kan een andere klok als hoofdklok selecteren door in 
het scherm klokoverzicht het pijltje achter de gewenste klok 
aan te klikken, door middel van de toetsen 1t/m 0, - , = ,  [ , ] 
en \ of door te klikken op de betreffende bijklok. 
 
Als er een koopsessie gaande is kan de gebruiker door 
middel van de spatiebalk of de functietoets F12 meebieden 
(of, afhankelijk van de vestiging waarvan de hoofdklok is 
gekozen, met vooraf ingestelde toetsen 'Aantallen'.) 
 
De hoofdklok in de algemene layout kan door de gebruiker 

(door met de muis op de rand te klikken en te slepen) groter getoond worden op het scherm. 
Wanneer dit scherm vergroot wordt weergegeven, worden naast de klokcirkel ook de 
informatievelden meegeschaald 
 
De muntcode wordt weergegeven met de toevoeging 'c' (voor cent) en 'E' (voor euro's.)  
 
 
Afhankelijk van de vooraf ingestelde koopwijze toont het scherm een 
microfoontje (audioverbinding) of een toetsenbord (aantallen kopen.) 
 
Ten opzichte van de voorgaande versies van Kopen Op Afstand is een letter toegevoegd aan het 
kloknummer. A staat voor Aalsmeer, N voor Naaldwijk en R voor Rijnsburg (T voor testklok.) 
 
Nadat er een koopintentie is gedaan veranderen (eventueel) de volgende 
velden; 
 
 Het microfoontje verschijnt (audioverbinding met de veilmeester) 

 Het kopernummer (indien de koper zelf als eerste heeft gedrukt is de achtergrond 
groen) 

 De extra opgooironde 

 Het gekochte aantal 

 Als de veilmeester de koop bevestigd en daarna de klok weer opgooit verdwijnen deze indicaties uit het klokfront en 
wordt een bericht verstuurd naar het scherm ‘koopovereenkomsten’  (en het scherm 'Koopovereenkomst (F2).) 
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Bij het inloggen van KOA, wordt automatisch de laatst gebruikte lay-out opgestart. In dit hoofdstuk 
wordt de KOA algemeen lay-out beschreven. Indien een andere lay-out wordt getoond kan de 
indeling van het scherm afwijken van het hier gebruikte voorbeeld, maar zal de geboden 
functionaliteit vrijwel gelijk zijn.  
 
Indien bij het opstarten de Flink lay-out geladen wordt, dan zullen enkele functionaliteiten verschillen. 
Zie het hoofdstuk 'Flink lay-out (F1)' in deze handleiding. 

3.1.4 Bijklokken 

Per flexibele lay-out kunnen maximaal vier klokken als bijklok 
worden gekwalificeerd. Per bijklok worden de gegevens van de 
daar onderhavige partij, de laatste prijs die voor deze partij 
geboden is en het plaatnummer van de koper getoond.  

Door op het kloknummer in het midden van een bijklok te klikken 
wordt de geselecteerde klok de hoofdklok. De voormalige 
hoofdklok wordt dan bijklok. 

 

Wanneer er een gemarkeerde partij in de 
komende partijen komt gaat er een 
zwarte teller in een rood vlak aflopen 
totdat de partij onder de klok staat. 

 

Indien de kwaliteit van de onderhavige partij 
in een bijklok minder is dan A1 dan krijgen 

de velden waarin de sorteerkenmerken staan vermeld een oranje 
achtergrond. 
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3.1.5 Foto huidige partij 

Toont het bij de op de hoofdklok onderhavige partij behorende productbeeld;  

 

 
 

3.1.6 Aanvoerderlogo huidige partij 

Toont het logo van de aanvoerder van de op de hoofdklok onderhavige 
partij; 

 

3.1.7 Komende partijen 

 

Toont de komende partijen; 
Standaard worden de komende 12 partijen van de hoofdklok getoond. Bij Instellingen (F7) kan men 
een andere voorkeur aangeven. Zie hoofdstuk 'Instellingen F7' 
 
Ook in dit scherm geldt dat de achtergrond van de sorteerkenmerken oranje kleurt indien de kwaliteit 
minder is dan A1. 
 
(1) De gele achtergrond van de productnaam en de oranje stip links in het scherm geven aan dat de 
aankomende partij een 'Fleur-primeur' betreft. 
 
Van een gemarkeerde partij is de gehele achtergrond (mogelijk zonder de velden S1 t/m S4) oranje. 
 
NB: Partijen die worden overgeveild worden ook getoond met een oranje achtergrond, partijen die 
zijn komen te vervallen krijgen een rode achtergrond. 

 
Door met de muis te klikken op de 
onderste regel van de kolomtitels (zie 
hieronder), de muis ingedrukt te 
houden en te slepen, kan men de  
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lettergrootte binnen dit scherm aanpassen; 

 

3.1.8 Foto komende partij 

Toont het productbeeld behorende bij de eerstvolgende te veilen partij na de 
onderhavige; 

 

3.1.9 Koopovereenkomsten 

 

Toont de laatste twee koopovereenkomsten die gedurende de huidige koopsessie zijn gemaakt; 
 
 

3.1.10 Klokoverzicht 

Toont per (toegevoegde) klok de op dat moment onderhavige 
veilgroep, het aantal nog resterende karren in die veilgroep en 
een teller die het aantal partijen voordat een eventueel 
gemarkeerde partij onderhavig wordt aangeeft. Tevens kan, 
vanuit dit scherm, een andere dan de huidige als hoofdklok 
worden geselecteerd; 

Tevens kan, vanuit dit scherm, een andere dan de huidige als 
hoofdklok worden geselecteerd.  
 
In het bovenstaande voorbeeld ontbreekt achter klok A04 het 
pijltje. Dit betekent dat die klok op dat moment de hoofdklok is.  
 
Door te klikken op een pijltje wordt de daarbij behorende klok de 
hoofdklok en wordt de vorige hoofdklok een bijklok. 
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3.1.11 Mededelingen 
In dit scherm worden de mededelingen getoond die relevant zijn voor de huidige veilsessie; 

 

3.1.12 Flink layout (F1) 
Indien bij het opstarten is gekozen voor de Flink layout, verschijnt na het opstarten het volgende 
scherm; 
 
NB: In de Flink-layout kunnen de onderlinge vensters niet worden verschoven. 

 

De klok die bij 'Instelling (F7) zodanig wordt benoemd is automatisch de hoofdklok. De klokken die als 
1e en 2e bijklok worden ingesteld zullen zichtbaar zijn als bijklokken.  
 
Het scherm is als volgt opgebouwd; 
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3.1.13 Hoofdklok Flink 
Toont de huidige hoofdklok met de gegevens behorende bij de onderhavige partij; 
 
NB: De sorteer- en keuropmerkingen volledig uitgeschreven weergegeven. 
 
De oranje achtergrond van de keuropmerkingen duidt erop dat de kwaliteit van de onderhavige partij 
minder is dan A1. 
 
De muntcode wordt weergegeven met de toevoeging 'c' (voor cent) en 'E' (voor euro's. ) 

Afhankelijk van de vooraf ingestelde 
koopwijze toont het scherm een 
microfoontje (audioverbinding) of een 
toetsenbord (aantallen kopen.)  

 

Zolang er een koopsessie gaande is kan de gebruiker 
door middel van de spatiebalk of de functietoets F12 
meebieden (of, afhankelijk van de vestiging waarvan de 
hoofdklok is gekozen, met vooraf ingestelde toetsen 
'Aantallen'.) 

 

 
 
Als er een koopsessie gaande is 
kan de gebruiker door middel van 
de spatiebalk of de functietoets 
F12 meebieden (of, afhankelijk 
van de vestiging waarvan de 
hoofdklok is gekozen, met vooraf ingestelde toetsen 
'Aantallen'.) 
 
 
 
Nadat er een koopintentie is gedaan veranderen 

(eventueel) de volgende velden; 
 
 Het microfoontje verschijnt (audioverbinding met de veilmeester) 

 Het kopernummer (indien de koper zelf als eerste heeft gedrukt is de achtergrond groen) 

 De opgooironde 

 Het gekochte aantal 
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Als de veilmeester de koop bevestigd en daarna de klok weer opgooit verdwijnen deze indicaties uit 
het klokfront en wordt een bericht verstuurd naar het scherm ‘koopovereenkomsten’. 
 
Ten opzichte van de voorgaande versies van Kopen Op Afstand is een letter toegevoegd aan het 
kloknummer. A staat voor Aalsmeer, N voor Naaldwijk en R voor Rijnsburg (T voor testklok.) 
 
 
Men kan een andere klok als hoofdklok selecteren, door; 
 
- te klikken op het kloknummer in het midden van een bijklok (de geselecteerde klok  
  wordt bijklok en de hoofdklok wordt bijklok.) 
- te klikken op het betreffende kloknummer onder in het scherm

 
- te klikken op de toetsen 1 t/m 0 , - , = , [ , ] en \ ; 
 
De geselecteerde klok wordt hoofdklok, de bijklokken blijven ongewijzigd. 
 
Wanneer er een gemarkeerde partij in de komende partijen komt 
wordt in het vakje achter het kloknummer het aantal nog 
resterende partijen (voordat de partij onderhavig is) getoond. 

3.1.14 Bijklokken Flink 

Maximaal kunnen twee klokken als 
bijklok worden gekwalificeerd. Per 
bijklok worden de gegevens van de 
daar onderhavige partij, de laatste 
prijs die voor deze partij geboden 
is en het plaatnummer van de 
koper getoond; 

Indien de kwaliteit van de 
onderhavige partij minder is dan 

A1 wordt de achtergrond van de sorteervelden (S1 t/m S4) oranje. 
Sorteerkenmerken worden niet uitgeschreven. 

3.1.15 Foto huidige partij Flink 
 
Bevindt zich rechts naast de hoofdklok en toont de bij de op de 
hoofdklok onderhavige partij behorende foto; 
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3.1.16 Aanvoerderlogo huidige partij Flink 

 

Bevindt zich rechts naast de hoofdklok en toont het bij de op de 
aanvoerder van de onderhavige partij behorende logo; 

3.1.17 Aankomende partijen per klok Flink 

 

Dit scherm bevindt zich boven een klokscherm (hoofd- zowel als bijklok) en toont de eerstvolgende 
partijen die, na de onderhavige partij, geveild zullen gaan worden. 
Boven de hoofdklok kan men, door middel van de scroll-balk (1), in totaal twaalf aankomende partijen 
extra inzichtelijk krijgen; 
 
De gele achtergrond van de productnaam en de oranje stip links (2) in het scherm geven aan dat de 
aankomende partij een 'Fleur-primeur' betreft. 
 
NB: Partijen die worden overgeveild worden ook getoond met een oranje achter-grond, partijen die 
zijn komen te vervallen krijgen een rode achtergrond. 
 
Door met de muis te klikken op de onderste lijn van de kolomtitels (zie hieronder), de muis ingedrukt 
te houden en te slepen kan men de lettergrootte binnen dit scherm aanpassen; 
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Indien de achtergrond van de velden S1 t/m S4 oranje kleurt, dan betekent dit 
dat de kwaliteit van de aankomende partij minder is dan A1. 
 
 

3.1.18 Foto bijklokken Flink 
 
Toont de foto behorende bij de partij die op dat moment geveild wordt op een bijklok; 

 

3.1.19 Koopovereenkomsten Flink 

 

Toont de laatste twee koopovereenkomsten die gedurende de huidige koopsessie zijn gemaakt; 

3.1.20 Gemarkeerde partijen Flink 
Toont de beschikbare klokken en het resterend aantal partijen voordat een eventueel gemarkeerde 
partij onderhavig wordt; 

 

De hoeveelheid resterende partijen van waaraf wordt weergegeven is afhankelijk van opgegeven 
voorkeur bij 'instellingen F7' 
 
De achtergrond van het veld kleurt rood zodra een gemarkeerde partij in de komende partijen komt  
en totdat de betreffende partij geveild is. 

3.1.21 Mededelingen Flink 

 

In dit scherm worden de mededelingen getoond die relevant zijn voor de huidige veilsessie; 
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3.1.22 Lay-outs bewerken 
Het menu-item 'Bestand' biedt een drietal opties om wijzigingen aan te brengen in de beschikbare 
lay-outs;  

3.1.23 Lay-out openen 

Door middel van de optie Open lay-out (of toetsencombinatie 
CTRL+O) kan het dialoogvenster ‘Lay-out openen’ worden geopend. 

In het daarmee geopende dialoogvenster worden de overige 
beschikbare lay-outs getoond die passen bij de resolutie van de 
monitor. Hiermee kan men, indien gewenst, een andere lay-out 
kiezen.  
 

Als de gebruiker in onderstaand voorbeeld op de Entertoets drukt of met de muis op ‘Openen’, dan 
wordt de Flink (algemeen) lay-out gekozen. 

Afhankelijk van de gebruikte resolutie en de 
gepersonifieerde instellingen van de gebruiker kan het 
aantal geboden lay-outs verschillen. De Flink-lay-out is 
alleen beschikbaar bij resoluties vanaf 1280 x 1024. 

 
Na het bevestigen van de keuze, wordt de gekozen 
layout geopend in het scherm 'Koop (F1)'. 

3.1.24 Lay-out opslaan 
Als gebruiker kunt u een eigen indeling van het scherm aanmaken, (door vensters ten opzichte van 
elkaar te verplaatsen, vensters te sluiten of te schalen) en daarna op te slaan als gepersonifieerde 
lay-out. 
 
Om in de toekomst opnieuw gebruik te kunnen maken van de door u samengestelde lay-out, dient u 
deze op te slaan. 
 
Door middel van de optie Opslaan lay-out (of toetsencombinatie CTRL+S) kan het dialoogvenster 
‘Lay-out opslaan worden geopend; 

In dit dialoogvenster kan men de gewenste lay-out op slaan. Er 
dient een naam gegeven worden aan een nieuwe lay-out. 
Bevestigen door op ‘Opslaan’ te klikken. 

 
 
Indien er een ongeldige naam 

(of leesteken) gebruikt wordt verschijnt de volgende mededeling; 
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3.1.25 Lay-out verwijderen 
Door middel van de optie Verwijder lay-out (of toetsencombinatie CTRL+D) kan het dialoogvenster 
‘Lay-out verwijderen’ worden geopend. 
 
Hiermee kan men, indien gewenst, een lay-out verwijderen uit de lijst door een naam te selecteren in 
de dropdown en op ‘Verwijderen’ te klikken. 

 

NB: De lay-outs met de toevoeging '(algemeen)' kunnen niet worden 
verwijderd. 
 

3.1.26 Kopen 
Als er een koopsessie gaande is kan de gebruiker door middel van de spatiebalk of de functietoets 
F12 meebieden (of, afhankelijk van de vestiging waarvan de hoofdklok is gekozen, met vooraf 
ingestelde toetsen 'Aantallen'.) 
 
Wanneer het kloksysteem deze koopintentie als eerste ontvangt wordt het plaatnummer van de 
gebruiker zichtbaar in het klokfront (achtergrond wordt groen.)  
Tevens kan er, afhankelijk van de vestiging, links bovenin het scherm een microfoontje verschijnen 
om aan te geven dat de audioverbinding met de veilingmeester geactiveerd is. 

Als de veilmeester de koop bevestigd en daarna de klok weer 
opgooit verdwijnen deze indicaties uit het klokfront en wordt 
een bericht verstuurd naar het scherm ‘koopovereenkomsten’. 

 

3.1.27 Plaatnummer wisselen 
Aan de toetsen 1 t/m 0 kan, per vestiging, een plaatnummer toegewezen worden, zodat de gebruiker 
gedurende het koopproces snel van plaatnummer kan veranderen. Het toewijzen van plaatnummers 
aan toetsen kan gedaan worden in het scherm “Instelling (F7)'.  
 
Door gelijktijdig de CTRL-toets en de toets die correspondeert met het gewenste plaatnummer in te 
toetsen verandert het actieve plaatnummer. 
 
NB: Plaatnummers kunnen ook zonder de CTRL-toets geselecteerd worden via het numerieke 
gedeelte van het toetsenbord. 

3.1.28 Kopen blokkeren 
Met de menuoptie Beeld 'Blokkeer kopen' (of toetsencombinatie CTRL+B) kan men tijdelijk de 
koopfunctionaliteit uitschakelen. De achtergrond van de hoofdklok wordt grijs.  
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Door nogmaals dezelfde optie te selecteren wordt de blokkering weer ongedaan gemaakt.  

Indien een plaatnummer geblokkeerd is dan zijn alle klokken van de 
betreffende vestiging grijs. Heeft een koper de beschikking over 
meerdere plaatnummers (waarvan er een of meerdere niet 
geblokkeerd zijn), dan zijn alleen de vestigingsklokken 
grijs/geblokkeerd op het moment dat de geblokkeerde plaat wordt 

geactiveerd. 

 

Indien men probeert te kopen op een 
geblokkeerde klok, dan verschijnt 
onderstaande melding; 
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4 Koopovereenkomst (F2) 

Door middel van een 
muisklik op de betreffende 
menuoptie of de F2-
functietoets te activeren;  

 
In het scherm ‘Koop (F1)‘ worden alleen de laatste twee koopovereenkomsten getoond.  
 
Het scherm 'Koopovereenkomst' biedt een overzicht van alle in deze koopsessie gedane 
koopovereenkomsten. Indien er meer koopovereenkomsten zijn dan er in 1 scherm passen, kan men 
met behulp van de scrollbalk aan de rechterzijde, de pijltjestoetsen en/of de toetsen PageUp (PGUP) 
en PageDown (PGDN) door het volledige overzicht navigeren. 
 
De kolommen kunnen indien gewenst vergroot of verkleind worden door deze m.b.v. de muis groter 
of kleiner te maken. Ook de volgorde van de kolommen kan gewijzigd worden, door met de muis de 
op de betreffende kolom kop te klikken, deze ingedrukt te houden en naar de gewenste positie te 
slepen. Als de gewenste positie bereikt is de muisknop los laten. Deze instelling wordt opgeslagen. 
Als men de de oorspronkelijke instelling weer wil herstellen, dan kan men dit aangeven in het scherm 
‘Instelling (F7), Tabblad Overig.’ 
 
NB: KOA bewaart alleen de Koopovereenkomsten gedurende de huidige sessie. Wanneer men de 
applicatie sluit en opnieuw opstart zullen alle in de eerste sessie gemaakte koopovereenkomsten niet 
meer inzichtelijk zijn. Er is overigens wel een mogelijkheid om het systeem bij het afsluiten 
automatisch alle koopovereenkomsten te laten exporteren, zie ‘Instelling (F7) Tabblad Overig.’ 

4.1.1 Koopovereenkomsten exporteren 

Indien er Excel 2003 (of een jongere versie) op de pc is 
geïnstalleerd, heeft u de mogelijkheid om dit overzicht te 
exporteren naar Excel.  

Dit gaat als volgt; Klik op de rechter muisknop op een willekeurige regel in het overzicht en er 
verschijnt een snelkoppeling. Door links te klikken op deze snelkoppeling opent zich een spreadsheet 
(Excel) en worden alle, tot dan toe gemaakte, koopovereenkomsten in de kolomvolgorde die 
ingesteld is geëxporteerd. 

4.1.2 Koopovereenkomsten opslaan 
Bij het afsluiten van 'Koopovereenkomst' kan, op aangeven van de gebruiker, de vraag gesteld 
worden of de koopovereenkomsten opgeslagen dienen te worden. Zie ‘Instelling (F7) Tabblad 
Overig.’ 
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5 Markering (F4) 

5.1 Aanbod 

 

Door middel van een muisklik op de betreffende menu-optie of de F4-functietoets te activeren; 
 
Afhankelijk van de gebruikte resolutie kan de menubalk soms minder items vertonen dan in het 
hierboven getoonde voorbeeld. De opties die dan niet meer zichtbaar zijn, zijn wel aan te roepen door 
middel van de corresponderende functietoetsen. Ook door te klikken op het 'dropdown-
icoontje'(uiterst rechts op de menubalk) worden de onzichtbare opties weer zichtbaar en 
selecteerbaar. 
 
Dit scherm bestaat uit twee delen. In de bovenste helft vindt men (standaard) het gehele aanbod 
bloemen- en planten voor de huidige dag (van de vestigingen waarvoor men geautoriseerd is.)  
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De onderste helft omvat vier (sub-) schermen; 
 
 Gemarkeerde partijen 

 Partijdetails van de geselecteerde partij 

 Partijkenmerken van de geselecteerde partij 

 Partijfoto van de op dat moment geselecteerde partij (aanbod of gemarkeerde partijen.)  

 
Navigeren (de focus verleggen) tussen de verschillende schermdelen geschiedt door op het 
betreffende deel te klikken. Het actieve schermdeel onderscheid zich door een gele menubalk, 
bijvoorbeeld; 

 

Of; 

 

Voor alle schermdelen, met uitzondering van de partijfoto, geldt dat men met behulp van de 
scrollbalken (rechts en onder), de pijltjes-toetsen of de toetsen PageUp (PGUP) en PageDown 
(PGDN) door de informatie kan scrollen. Het schermdeel moet daarvoor wel 'geactiveerd' zijn. 
 
De kolommen kunnen indien gewenst vergroot of verkleind worden door deze m.b.v. de muis groter 
of kleiner te maken. Ook de volgorde van de kolommen kan gewijzigd worden, door met de muis de 
op de betreffende kolom kop te klikken, deze ingedrukt te houden en naar de gewenste positie te 
slepen. Als de gewenste positie bereikt is de muisknop los laten.  
 
De breedte van de schermen in het onderste gedeelte (met uitzondering van de partijfoto) is aan te 
passen, net als de afzonderlijke ruimte die de onderste en bovenste helft ten opzichte van elkaar 
innemen.  
 
Aangepaste instellingen worden automatisch opgeslagen, met de menuoptie Instelling (F7); tabblad 
Overig; Herstellen schermen kan men de oorspronkelijke (standaard-) indeling weer oproepen. 
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5.1.1 Aanbod 
Standaard toont het aanbodscherm alle partijen die voor de huidige veildag genoteerd staan (inclusief 
eventueel reeds geveilde partijen en voorlopig alleen voor vestiging Aalsmeer) en alleen voor die 
vestigingen waarvoor de ingelogde gebruiker plaatnummers heeft.  
 
Als men het aanbod van eerdere veildagen wil inzien, dan kan dit door 
middel van het dropdown-menu geheel links op de sub-menubalk.; 

 

De keuze is uit maximaal 3 veildagen (2 voorgaande plus de huidige.) 
 
Geheel rechts staat het aantal partijen dat op de geselecteerde dag geveild is of 
gaat worden; 
Het aanbod wordt vernieuwd zodra u het scherm Markering (F4) opent. Dit om de 
geboden informatie zo actueel mogelijk te houden (en aanpassingen tijdig kenbaar te maken.) De 
gebruiker kan dit naar behoeve in- of uitschakelen. Default wordt het aanbod opgehaald; 
 

Door te klikken op de op de button verandert het getoonde icoon;  
om aan te geven dat het aanbod ophalen is uitgezet.  
 
Elke morgen om 10:00 uur schakelt het systeem over naar de volgende werkdag. Als de gebruiker na 
dit tijdstip het aanbod versverst, dan zal het aanbod van de komende veildag getoond worden.  
 
Gedurende het updaten van de informatie zal het opschrift van de menuoptie lichtgrijs worden 
getoond, zodat de gebruiker kan zien dat het programma bezig is.  
Zodra het updaten van het aanbod gereed is wordt het opschrift weer normaal weergegeven.  
 
Bij het openen van het aanbodscherm wordt er een default sortering gegeven (als er geen filter 
geselecteerd is met sortering en er nog niet handmatig gesorteerd is.) 
 
De standaard sortering wordt gezet op de volgende kolommen:  
 
Productomschrijving 
 
 Aanvoerdernaam, 

 Sorteercode1 

 Sorteercode2. 

 
Het aanbod kan gesorteerd worden door op een kolomkop te klikken. Vervolgens kan er op een 
volgende kolom gesorteerd worden, waarbij de eerste sortering behouden blijft, zodat er een 
sortering binnen een sortering ontstaat. Deze sortering kan tot maximaal 4 kolommen (= gelijk aan de 
mogelijkheid van sortering in een filter). 
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De getoonde partijinformatie omvat o.a.; 
 
1.  Een indicatie B(loemen) of P(lanten.) 
2 . Een indicatie GEV, waarbij J staat voor ‘geveild’ en N voor ‘nog te veilen’. 
3 . De aanvoerder van de partij. 
4 . De bij de partij behorende aanvoerbrief 
5 . De klok waaronder de partij geveild gaat worden. 
6 . Het veilvolgnummer (volgorde van veilen) 

 

Fleurprimeur-partijen zijn te herkennen aan de gele achtergrond van de productnaam; 

 

5.1.2 Aanbod markeren 
Een gebruiker kan desgewenst bepaalde partijen markeren. Die gemarkeerde partijen worden 
opvallend gemaakt in het venster 'Komende partijen' (van scherm 'Koop (F1.)' 
 
NB: De velden S1 t/m S4 worden niet oranje weergegeven. Als deze velden wel (in een lichtere tint 
)oranje worden getoond, dan is dit om aan te geven dat er keur-opmerkingen zijn (kwaliteit minder 
dan A1.)  
 
En in het klokfront;  
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Er zijn verschillende manieren om een partij te markeren; 
 
 
1. Door te dubbelklikken op de gewenste regel in het aanbod. 
2. Door een regel te selecteren en op ENTER te drukken. 
3. Door het vakje (m) in de eerste kolom van het aanbodscherm aan te vinken 

 

Meerdere opeenvolgende regels tegelijk markeren (met een maximum van 250 per keer) gaat als 
volgt;  
 
Klik op de eerste regel, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik de laatste regel die gemarkeerd moet 
worden. Het systeem selecteert daarmee alle ertussen gelegen regels. Daarna markeren op 1 van de 
3 hierboven omschreven manieren.  
 
Verschillende regels tegelijk markeren; 
 
Klik op de een regel, houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op een volgende. Beide regels zijn nu 
geselecteerd. Dit kan maximaal tot dertig partijen per keer herhaald worden. Daarna markeren op 1 
van de 3 hierboven omschreven manieren. 
 
Als geprobeerd wordt meer dan 250 regels in 1 keer te markeren, verschijnt er een foutmelding in de 
statusbalk; 

 

Gemarkeerde partijen verschijnen in het onderste deel van het ‘Markering’-scherm; 

 



  

 

29 

 

 

 
 
 
De gemarkeerde partijen zijn in het bovenste “Aanbod” scherm te herkennen aan het vinkje in de 
kolom “m”. De ruimte om het vakje wordt rood ingekleurd om de herkenbaarheid te vergroten. 

 

5.1.3 Aanbod (de)markeren 
In het bovenste (aanbod) deel van het scherm; 
 
1. Door te dubbelklikken op een gemarkeerde regel. 
2. Door een gemarkeerde regel te selecteren en op ENTER te drukken. 
3. Door het vakje (m) in de eerste kolom van het aanbodscherm aan te vinken 

 
In het onderste (markeringen) deel van het scherm; 
 
1. Door te dubbelklikken op een gemarkeerde regel. 
2. Door een gemarkeerde regel te selecteren en op ENTER te drukken. 

 
Meerdere regels tegelijk demarkeren met behulp van de SHIFT en de CTRL-toetsen kan op de onder 
‘Aanbod markeren’ omschreven manier.  
 
NB: Markeren en demarkeren kan alleen in het huidige aanbod. Markeringen van voorgaande 
veildagen zijn wel op te roepen, maar niet te wijzigen. 

5.1.4 Snel (de)markeren 

Indien het totale (gefilterde) aanbod niet meer dan 250 regels omvat kan men met de menu-optie; 
 alle regels in 1 keer markeren 

 
Hetzelfde geldt voor her demarkeren van meerdere (maar niet meer dan 250) regels tegelijk, met 
behulp van de menu-optie; 
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5.1.5 Aanbod filteren 
Het aanbod telt per dag duizenden regels. Om het doorzoeken te vergemakkelijken, is het mogelijk 
een filter in te stellen zodat er een selectief aanbod overblijft. 

5.1.6 Filteren selecteren 

 

Open het betreffende dropdownmenu; 
 
Als er filters beschikbaar zijn dan worden die zichtbaar in het 
dropdownmenu. Selecteer een filter door erop te klikken of te 
scrollen met de pijltjestoetsen en de keuze te bevestigen met ENTER. Het gekozen filter wordt direct 
toegepast op het aanbod.  
 
Het kiezen voor de optie <GEEN> betekent dat er geen filter wordt toegepast en dat het gehele 
aanbod inzichtelijk zal zijn.  
 
Het (rechtsboven) in de statusbalk aangegeven aantal partijen wordt aangepast naar het, bij dit filter 
behorende, aantal; 

 

Als er bij het geselecteerde filter een samenvatting is gedefinieerd (zie; 'Filters aanmaken') dan kan 
men deze samenvatting inzien door op de menu-optie 'Samenvatting (F11)' of de gelijknamige 
functietoets te klikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

31 

 

 

 
 
 
 

5.1.7 Filter aanmaken 
Klik op de knop ‘Filters beheren (F12)' of gebruik de gelijknamige functietoets. Het volgende scherm 
verschijnt; 

 

Dit scherm toont alle velden waaruit een filter kan worden opgebouwd. Navigeren kan met de muis, 
maar ook de TAB-toetsen.  
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Als in een veld meerdere selectiecriteria tegelijk zijn geselecteerd, dan verschijnt op de plaats van de 
betreffende dropdown de mededeling; 

 

Door op de knop 'Multi' te klikken worden alle geselecteerde criteria zichtbaar gemaakt.  
 
De gebruiker kan, indien gewenst, criteria toevoegen of verwijderen. 
 
Door te klikken op;   
worden alle (eventueel) geselecteerde criteria gewist. 
 
Het scherm 'Markering (F4)' heeft een aparte (sub-) menubalk; 

 

Door op Nieuw te klikken worden alle velden van het getoonde filter leeggemaakt (het filter wordt niet 
gewist) en kan de gebruiker een nieuw filter aanmaken. 
 
Als de gebruiker, middels de dropdown 'Naam', een filter heeft geselecteerd, dan worden de 
filtercriteria zichtbaar als er op Openen geklikt wordt. 
 
Een aangemaakt of aangepast filter wordt opgeslagen door op de Opslaan te klikken. 
 
Een geselecteerd filter (ook indien nog niet opgeslagen) kan worden toegepast op het huidige 
aanbod door op Toepassen te klikken.  
Dit filter (of de aanpassing daarop) is daarmee nog niet opgeslagen. 
 
Als de gebruiker, middels de dropdown 'Naam', een filter heeft geselecteerd, dan kan dit filter 
verwijderd worden door op Verwijderen te klikken.  
Het betreffende filter is daarna niet meer oproepbaar. 
 
Door te klikken op Annuleren keert het programma terug naar het voorgaande scherm (Markering 
(F4).) 
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5.1.8 Filternaam 

 

Als de gebruiker de gewenste selectiecriteria heeft ingevoerd en op de menu-optie 'Toepassen' heeft 
geklikt, dan zullen alle aanbodsregels die voldoen aan de gestelde criteria getoond worden. Wil men 
het filter vaker gebruiken, dan is het toekennen van een naam verplicht. 
 
Indien geen naam is gekozen, dan verschijnt de volgende mededeling links onderin de statusbalk; 

 

Alle andere velden zijn optioneel.  
 
Reeds aangemaakte filters kunnen eenvoudig (deels) worden gedupliceerd door in de dropdown het 
oorspronkelijke filter te selecteren, de gewenste aanpassingen te doen, de naam aan te passen en 
dan op de menu-optie 'Opslaan'te klikken.  

5.1.9 Standaardfilter 

 

Door dit vakje aan te vinken bepaalt men dat het betreffende filter als standaardfilter zal worden 
toegepast op het aanbod elke keer als de gebruiker zich aanmeldt.  

5.1.10 Filtercriteria 
Hier kan de gebruiker 1 of meerdere criteria aangeven waaruit het toe te passen filter wordt 
opgebouwd. 
  
Een leeg criterium betekent dat alle mogelijke waarden worden gebruikt bij het filteren van het 
aanbod.  
Men selecteert criteria door te dubbelklikken in het betreffende veld. 
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Het volgende (voorbeeld-) scherm wordt geopend; 

 

NB: Het gebruikte voorbeeld kan op detailniveau verschillen van het specifiek bij een veld behorende 
voorbeeld, maar alle schermen kennen de volgende onderdelen; 
 
1) Hierin geeft de gebruiker (een deel van) het criterium aan waarmee gefilterd moet 

 worden.  
2) Toont de velden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria. 
     In dit scherm selecteert men een regel door er op te klikken (de achtergrond wordt  
             blauw.)  
3) Een geselecteerde regel wordt toegevoegd aan de, bij dit filter behorende, criteria  
door er op te klikken.  
4) Verplaatst alle getoonde velden naar de, bij dit filter behorende, criteria. 
5) Deselecteert een, in het rechterdeel, geselecteerd criterium.  
6) Deselecteert alle, in het rechterdeel, geselecteerd criteria. 
 
Het scherm wordt afgesloten door te klikken op 'OK of 'Annuleren' (waarbij de eerste optie de 
gewijzigde instelling opslaat en de tweede optie niet.)  
 
Er kunnen maximaal 100 waarden tegelijk geselecteerd, indien dit 
aantal wordt overschreden verschijnt de volgende melding; 
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5.1.11 Inclusief geveild 
Hiermee bepaalt de gebruiker of het betreffende filter wordt toegepast op het 
aanbod in- of exclusief de reeds geveilde partijen; 

5.1.12 Wissen 

Verwijdert alle ingevulde criteria uit het huidige scherm. 

5.1.13 Filter/Locatie 
Hier kan de gebruiker een filter aanmaken op basis van de locatie waar geveild wordt.  

 

Dit segment kent een hiërarchische volgorde. Dit wil zeggen dat de criteria die bij 'Vestiging' worden 
ingegeven bepalen welke deel van de totaal beschikbare klokken geselecteerd kunnen worden bij 
'Klok.' En dat 'Klok' weer bepalend is voor de selecteerbare gegevens bij 'Rij'.  
 
MAW: Indien men bijvoorbeeld bij 'Vestiging' Naaldwijk heeft gekozen, dan zullen de Rijnsburgse 
klokken niet meer selecteerbaar zijn bij 'Klok.' 

5.1.14 Filter/Product 
Biedt de gebruiker de mogelijkheid op productspecifieke gegevens toe te 
voegen aan de selectiecriteria; 

 

De dropdown Toepassing biedt de mogelijkheid om de selectie te beperken tot alleen Bloemen of 
Planten. 
 
NB: Als er voor 1 van deze opties is gekozen dan heeft dit geen invloed op de andere 
selectiemogelijkheden in deze sectie. Echter, als men Planten selecteert en dan vervolgens 
veilgroepen en/of productcodes van Snijbloemen ingeeft, dan zullen die laatsten in de getoonde 
gegevens niet voorkomen. 
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Voor alle andere opties geldt dat de keuzemogelijkheden niet worden bepaald door de voorafgaande, 
maar dat het resultaat van de getoonde gegevens er wel door wordt beïnvloed. 

5.1.15 Filter/Kenmerken 
Biedt de gebruiker de mogelijkheid op (maximaal 6) kenmerkspecificaties toe te voegen aan de 
selectiecriteria; 

 

Elke regel in deze sectie staat voor een specificatie op zich.  
 
Voor deze sectie geldt een hiërarchische opvolging. Een in het meest linkse vak gekozen optie heeft 
invloed op het aantal geboden opties in het vak er direct (rechts) naast, etc. De beschikbaarheid van 
het vierde vak (in het bovenstaande voorbeeld inactief) is afhankelijk van de in de drie ervoor 
aangegeven criteria. 
 
EN: een in de bovenste regel ingegeven criterium zal als eerste worden toegepast op het aanbod. 
Daarna de tweede, etc.  
 
De in het meest linkse veld geboden opties zijn gerangschikt op de, bij het 
kenmerk behorende, code. 
 
De opties in het tweede veld zijn altijd; 
 
Wanneer de laatste optie ('Van / tot en met') gekozen wordt verandert de status van het vierde veld 
van 'inactief' naar 'actief' (en kunnen daar ook waarden ingegeven worden); 
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5.1.16 Filter/Belading 
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om te filteren op het type ladingdrager en/of (1 of meerdere) 
fustsoorten; 

 

5.1.17 Tabblad Sortering 
Biedt de gebruiker de mogelijkheid om het gefilterde aanbod in een vaste (sorteer-) volgorde weer te 
geven; 

 

1) Door middel van de dropdown kiest de gebruiker een filteritem en bij  
2) geeft hij aan of de volgorde (van dit item) op- of aflopend dient te worden weergegeven. 
 
De volgorde is hiërarchisch van boven naar beneden. Het bovenste veld beïnvloedt de volgorde het 
meest, de daaropvolgende velden in steeds mindere mate. 
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5.1.18 Tabblad Samenvatting 
Het totale aanbod, al dan niet gefilterd, kan door de gebruiker op de volgende manier samengevat 
worden getoond; 

 

 
1. Bevat alle, voor de samenvatting, beschikbare kolommen 
2. Biedt de gebruiker de mogelijkheid om een ,in het linkerdeel geselecteerd, item (blauwe achtergrond) te verplaatsen 

naar het rechterdeel. De geselecteerde kolom wordt daarmee zichtbaar in de samenvatting. De onderste van de twee 
knoppen selecteert alle beschikbare kolommen in 1 keer. 

3. Heeft dezelfde functie als 2), maar dan in omgekeerde volgorde. Een in het rechterdeel geselecteerd item (blauwe 
achtergrond) of alle kolommen tegelijk worden uit de samenvatting verwijderd. 

4. Door een item te selecteren in het rechtergedeelte (achtergrond wordt blauw) en daarna, met behulp van deze 
knoppen, omhoog of omlaag te verplaatsen kan de gebruiker de 

5. volgorde waarin de kolommen worden weergegeven worden bepaald. 

 
Een samenvatting kan vanuit dit tabblad direct bekeken worden door op menuoptie  'Toepassen' te 
klikken maar ook door, in het scherm markering (F4), te klikken op de menuoptie 'Samenvatting' of de 
gelijknamige functietoets. 
 
Door te 'Toepassen' (of indien er een filter geselecteerd is, te klikken op de menuoptie 'Samenvatten 
(F11) of de gelijknamige functietoets) wordt de samenvatting getoond;  
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5.1.19 Filter wijzigen 
De gebruiker selecteert het, te wijzigen, filter. Dit kan door het betref-ende filter te selecteren met 
behulp van de betreffende dropdown in het scherm 'Markering (F4)' of door op menuoptie 'Filters 
aanmaken (F12)' of de gelijknamige functietoets te klikken en een filter te kiezen met de dropdown 
aldaar. 
 
Daarna past hij de velden aan die niet meer voldoen en klikt op de menuoptie 'Opslaan'. 

5.1.20 Filter verwijderen 
De gebruiker selecteert het, te vervallen, filter. Dit kan door het betreffende filter te selecteren met 
behulp van de betreffende dropdown in het scherm 'Markering (F4)' of door op menuoptie 'Filters 
aanmaken (F12)' of de gelijknamige functietoets te klikken en een filter te kiezen met de dropdown 
aldaar. 
 
Daarna klikt hij op de menuoptie 'Verwijderen'. 
 
Het volgende scherm verschijnt; 

 

 

Bevestig door te klikken op 'Ja' of annuleer de actie door op 'Nee' te klikken. 
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6 Instelling (F7) 

6.1 Instelling 
Klik op 'Instelling (F7)' of op de corresponderende functietoets, het volgende scherm verschijnt; 

 

Dit scherm is samengesteld uit vijf tabbladen. Door te 
klikken op de tabbladen maakt men een keuze tussen 
de verschillende onderdelen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1 Tabblad Klok keuze 
Biedt de mogelijkheid om klokken toe te wijzen aan 
sneltoetsen, zodat tijdens het veilproces sneller van 
klok gewisseld kan worden; 

De sneltoetsen corresponderen (standaard) met de 
volgende posities op het alfanumerieke toetsenbord 
(zie ook Tabblad Toetsen); 

sneltoets 1 t/m 10 met toetsen 1 t/m 0   
sneltoets 11           met toets '-'   
sneltoets 12           met toets '='   
sneltoets 13           met toets '['   
sneltoets 14           met toets ']'   
sneltoets 15           met toets '\'   
 
Door in bovenstaand voorbeeld op toets 5 te drukken 
zou klok A08 de hoofdklok worden en kan er direct 
gekocht worden op die klok. 
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Klokken kunnen in elke willekeurige volgorde aan de sneltoetsen gekoppeld 
worden. Door gebruik te maken van de dropdown achter een sneltoets 
worden alle beschikbare klokken (eventueel over meerdere vestigingen 
zichtbaar); 

 

Daarnaast kan men aangeven welke klokken bij het opstarten van KOA als hoofd- en bijklokken 
worden geladen; 

 

Door middel van onderstaande knoppen kunnen alle 
beschikbare klokken van een vestiging in 1 keer (oplopend) aan de 
sneltoetsen gekoppeld worden; 

 

 

Met de toets 'clear' worden alle sneltoetsen ontkoppeld en 
corresponderen niet meer met een klok. 
 
In de laatste kolom 'voorkeursplaat' kan de gebruiker een plaatnummer toewijzen die standaard wordt 
ingeschakeld zodra de bewuste klok actief wordt.  

Let op! Als u voor wisselt naar een klok waar geen voorkeursplaat ingesteld staat, dan wordt het 

laatst gebruikte plaatnummer gebruikt.  
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6.1.2 Tabblad Plaatselectie 
Hiermee kan de gebruiker (per vestiging) plaatnummers 
toewijzen aan de (standaard) sneltoetsen CTRL+1 t/m 
CTRL+0 (of de toetsen 1 t/m 0 op het numerieke gedeelte 
van het toetsenbord.) 
 
Afhankelijk van de vestiging van de op dat moment actieve 
hoofdklok corresponderen de genoemde sneltoetsen met 
de hierboven aangegeven volgorde per vestiging. 

 

6.1.3 Tabblad Audio 
Hier kan de gebruiker de persoonlijke voorkeur bepalen voor wat betreft het audiogeluid van de 
veilmeester voor de klok die op dat moment als hoofdklok actief is; 

 

De aangegeven voorkeur vervalt op het moment dat de applicatie wordt 
afgesloten. Na het herstarten zal het audiovolume worden teruggezet 
naar de bovenstaande 'neutrale' stand. 
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6.1.4 Tabblad Toetsen 
Standaard corresponderen alle sneltoetsen met de hieronder getoonde functies; 

 

De gebruiker kan in dit scherm een eigen voorkeur 
qua sneltoetsen aangeven.  
 
Indien een gekozen toets reeds elders is 
toegewezen dan verwisselen de huidige en de 
beoogde toets van positie. 
Door middel van de toets 'Default' worden alle 
instellingen teruggebracht naar de oorspronkelijke 
(standaard) instellingen. 
 
De hierboven getoonde (standaard-) indeling vertaalt 
zich als volgt op het toetsenbord. 
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Voor wat betreft de aantallen; 

 

En voor wat betreft de plaatnummers; 

 

NB: De getoonde toetsencombinatie zijn tegelijk actief. Het gebruik van de toetsen 1 t/m 10 
selecteren klokken die aan de betreffende toetsen zijn toegewezen, maar in combinatie met de 
CTRL-toets selecteert men de eraan toegevoegde plaatnummers. 
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6.1.5 Tabblad Overig 

 

6.1.6 Overig/Instellingen 

 

Biedt de gebruiker de mogelijkheid in te stellen hoeveel partijen van tevoren een audiosignaal klinkt 
om aan te geven dat er een gemarkeerde partij aan komt. 
 
In het selectieveld kan men het aantal partijen selecteren aangeven, zijnde maximaal 12 en minimaal 
0.  
 
Bij 0 wordt er geen audiosignaal gegeven. 

Door het  vakje erboven aan te vinken, geeft de gebruiker aan dat hij 
bij het afsluiten van KOA gevraagd wil worden of de 
koopovereenkomsten opgeslagen moeten worden. 

 
De gebruiker kan door middel van het aanklikken van een bullit 

bepalen in welk format de koopovereenkomsten worden opgeslagen.  
 
NB: Om Koopovereenkomsten in XLS-vorm te kunnen opslaan dient de gebruiker wel de beschikking 
te hebben over MS Excel 2003 (of hoger.) 
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6.1.7 Overig/Kleuren 

Hiermee kan de gebruiker aangeven of hij door middel van kleur-
gebruik het verschil wil tonen tussen de verschillende vestigingen. 
Monochroom toont alle veilingen met dezelfde groene kleur als 
achtergrond. 

 

6.1.8 Overige/Komende partijen 

Met het aanvinkvakje 'Tonen komende partijen bijklokken' kan de 
gebruiker aangeven of hij ook de partijen van de bijklokken bij de 
komende partijen van de hoofdklok wil zien (KOA layout.)  

Daarnaast kan de gebruiker kiezen om de komende partijen te tonen 
van de actieve bijklokken OF de ingesteld bijklokken en aangeven 
hoeveel partijen per (bij-)klok getoond moeten worden.  

Het systeem voegt een kolom 'Klok' toe aan het 
overzicht en plaatst de aankomende partijen in de 
volgorde van oplopende kloknummers.  

 
In het bovenstaande geval is gekozen voor 1 
aankomende partij per klok. Indien men meerdere per klok wil zien dan zullen die per (oplopend) 
kloknummer gegroepeerd weergegeven worden. 

6.1.9 Overige/Herstellen schermen 

Hiermee kan de gebruiker bij Koopovereenkomst (F2) en Markering (F4) 
eventueel gedane aanpassingen in de volgorde en grootte van de 
kolommen weer ongedaan maken. Door op de respectievelijke knoppen 
'Herstellen' te klikken worden de schermen weer op de orginele 
(standaard) wijze weergegeven. 

6.1.10 Overige/Aanbod opvangen bij opstarten 

Hiermee kan de gebruiker aangeven van welke vestigingen het aanbod 
geladen dient te worden tijdens het opstarten.  

Als een gebruiker niet geautoriseerd is voor een bepaalde vestiging dan 
is de betreffende optie ook niet aanklikbaar. 
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7 Klokoverzicht (F8) 

7.1 Klokoverzicht 
Toont het aanbod per klok in partijen en aantal karren per productgroep. Door te klikken op F8 of de 
gelijknamige menuoptie opent het volgende scherm; 

 

Dit scherm is opgebouwd uit twee onderdelen; 
- Klokoverzicht (O) aan de linkerkant, en  
- Veilschema (V) aan de rechterkant 
 
Door te klikken op de (sub-)menuoptie 'Klokoverzicht (O)' of de O-toets activeert men het 
totaaloverzicht voor alle klokken op de gekozen vestiging, door te klikken op 'Veilschema (V)' of de V-
toets verlegt men de focus naar het productveilgroep-gedeelte. 
 
NB: Werkt voorlopig alleen voor vestiging Aalsmeer. 
 
De titelbalk van het, op dat moment, actieve schermgedeelte wordt in het geel weergegeven. 
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7.1.1 Klokoverzicht (O) 

Toont per klok (aftellend) het aantal nog te veilen karren 
in de op dat moment onderhavige productveilgroep. 

Ook de status Pauze, Storing of Einde veilen worden 
getoond. 
 
Middels de menuoptie 'Selecteer een klok (F11)' of de 
gelijknamige functietoets opent zich een dropdownmenu 
waarmee men een specifieke klok kan selecteren.  

 

Bladeren door de verschillende klokken kan ook door gebruik te maken van de pijltjestoetsen op het 
toetsenbord of door een specifieke regel aan te klikken.  
 
Van de geselecteerde klok wordt in het Veilschema-gedeelte het totale aanbod per productveilgroep 
voor de gehele dag (dus ook de reeds geveilde en de nog te veilen partijen) weergegeven; 

7.1.2 Veilschema (V) 

 

NB: De aantallen in dit gedeelte tellen niet af.  
 
Als dit gedeelte geactiveerd is, de titelbalk is geel, dan kan men door het aanbod bladeren door 
middel van de pijltjestoetsen op het toetsenbord.  


