
Nowe 
zakupy 
przy użyciu 
przycisków
Zmień już teraz i odkryj nowe możliwości

Wspólnie na rzecz rynku przyszłości.



Nowe rozwiązania w 
zakresie zakupów przy 
użyciu przycisków
Dzięki nowym rozwiązaniom przy wybieraniu ilości, można teraz korzystać z następujących funkcji: 

• Indywidualne ustawienie klawiatury. Od teraz będzie można:
 - kupić ilość 7 oraz 11 przy użyciu przycisków O i P;
 - przypisać ilość pojemników lub wózków do 12 dowolnych przycisków;
 - usunąć ilości z danych przycisków;
 - kupić daną ilość przy pomocy kombinacji klawiszy przyciskając spację.

• Nadal istnieje możliwość zgłoszenia błędu. Jeśli wysoko wycenisz kolejną partię, prowadzący aukcję 
otworzy połączenie audio.

• Zegar C06 został domyślnie dodany do placówek Aalsmeer oraz Naaldwijk jako zegar nr 15. Zegar testowy 
jest więc teraz zegarem nr 16.

• Możesz użyć kombinacji przycisków, aby przekazać Pilny zakup (tylko w placówce Rijnsburg).
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Zakup ilości 7 oraz 11 przy użyciu przycisków O i P
Dodaliśmy domyślnie dwie nowe ilości. 7 pod przyciskiem „O” oraz 11 pod 
przyciskiem „P”. Ilości te nie znajdują się na standardowym arkuszu naklejek. 
Dlatego też utworzyliśmy dodatkowy załącznik z naklejkami. Są one za darmo 
dostępne w Digital Clock Support.

Przypisanie ilości pojemników lub wózków  
do 12 dowolnych przycisków
Do wybranego przycisku lub kombinacji przycisków można przypisać 12 
dowolnych ilości pojemników lub wózków. Ilość zbiorników (jednostek) 
jest ustawiona domyślnie. Teraz można przypisać ilość wózków do danego 
klawisza. W tym celu należy zaznaczyć pole STW.
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Usuwanie ilości z danych przycisków
Od teraz można usunąć ilość przypisaną do danego przycisku. Jest to 
szczególnie ważne dla kupujących, którzy nigdy nie kupują pełnych wózków. 
Pod klawiszami QWERTYU można kupić jeden lub więcej pełnych wózków. 
Tuż nad tymi klawiszami znajdują się również klawisze służące do zmiany 
zegara. Podczas zmiany zegara może się więc zdarzyć, że przypadkowo kupisz 
pełny wózek. Można temu zapobiec usuwając funkcję klawisza.

Aby usunąć funkcję klawisza: kliknij w wybrane pole i wciśnij klawisz delete lub backspace. Wartość pola zmieni się 
wtedy na „GEEN”. W wersji niemieckiej będzie to KEIN, a w angielskiej „NONE”.

Ustawianie ilości i jej zakup przy użyciu przycisku spacji
Istnieje możliwość wstępnego ustawienia żądanej liczby jednostek lub wózków. Funkcję tę można zastosować 
używając sekcji Num-Key na standardowej klawiaturze. Uwaga: musisz najpierw włączyć funkcję Numlock! Możesz 
wprowadzić maksymalnie 4 cyfry. Dla wózków do przewozu kwiatów lub wózków DC są to 2 cyfry. Ustawiona ilość 
będzie wyświetlona po prawej stronie pod głównym zegarem:

Uwaga: kupowanie przy użyciu spacji nie było wcześniej możliwe. 
W przypadku gdy przy zakupie spacją nie wprowadzono żądanej 
ilości, zostanie wysłane zapytanie o 0 jednostek. W takim 
przypadku zegar poda domyślną minimalną ilość zakupu.

Przykład: kupowanie przy użyciu spacji
Przytrzymując klawisz ctrl, w sekcji numerycznej po prawej stronie klawiatury 
wpisz ilość, którą chcesz kupić. Numer ten pojawi się po prawej stronie pod 
głównym zegarem. Wciskając spację, kupisz tę ilość. W przedstawionym 
przykładzie, jako żądaną ilość ustawiono 3 wózki. Ustawioną żądaną ilość 
można więc teraz kupić wciskając spację.

Zegar C06 dodany do placówek Aalsmeer oraz Naaldwijk  
Zegar testowy T60 znajduje się pod innym przyciskiem!
Zegar C06 został domyślnie dodany do placówek Aalsmeer oraz Naaldwijk 
jako zegar nr 15. Zegar testowy jest więc teraz zegarem nr 16. W celu aktywacji 
zegara C06 należy kliknąć przycisk Aalsmeer lub Naaldwijk w zakładce 
Klokkeuze [„Wybór zegara”].
Uwaga! Wcześniej można było włączyć zegar testowy wciskając przycisk \. 
Zmieniliśmy to na kombinację klawiszy Shift + \. (W rzeczywiści wybierasz 
wtedy klawisz |).
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Przekazanie Pilnego zakupu przy użyciu kombinacji 
klawiszy (tylko w placówce Rijnsburg)
W placówce Rijnsburg transakcja może być dostarczona w trybie pilnym. 
W takim przypadku należało zwrócić się do prowadzącego licytację i 
powiedzieć „pilne”. Przechodząc na sposób zakupów przy użyciu klawiszy, 
nie ma już możliwości ustnego przekazania Pilnego zakupu. Można to zrobić 
przyciskając przyciski Ctrl + U.
Podczas następnej transakcji, na Twoim zegarze będzie widoczna informacja 
„Pilny zakup”. Jeśli nie chcesz już korzystać z opcji Pilnego zakupu, należy 
ponownie wcisnąć Ctrl + U.

Załącznik z arkuszem naklejek
W Naaldwijk już od jakiegoś czasu można kupować przy użyciu klawiszy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nie zmieniać 
domyślnego ustawienia klawiszy. Możesz jednak ustawić przyciski według własnego uznania. Dla przypomnienia 
przygotowaliśmy dodatkowy arkusz naklejek z numerami, które nie są ustawione domyślnie. Możesz wykorzystać 
te naklejki do stworzenia własnej klasyfikacji i w razie potrzeby zastąpić jedną naklejkę inną. Poniżej znajdują 
się niestandardowe numery do 50 sztuk włącznie. Ten arkusz naklejek możesz otrzymać bezpłatnie od Digital 
Clock Support.
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Zmień sposób zakupów przed środą  
17 listopada 2021 r.
Już teraz we wszystkich placówkach możliwe jest kupowanie przy użyciu 
klawiszy. W dowolnym momencie możesz też użyć zegara testowego T60, 
aby poćwiczyć kupowanie przy użyciu klawiszy. W dalszym ciągu używasz audio (mowy) 
na giełdzie? Od środy, 17 listopada 2021 r. nie będzie to już możliwe. Dlatego też już teraz 
dobrze przygotuj się do zakupów przy użyciu klawiszy.

Chętnie Ci pomożemy
Nie radzisz sobie? Chętnie pomożemy Ci w przejściu na zakupy przy użyciu klawiszy i podejdziemy do Ciebie w 
jednej z naszych placówek. Skontaktuj się w tym celu z Contact Center.

Obejrzyj materiał wideo
Obejrzyj również film, w którym przedstawiamy możliwości zakupów przy użyciu klawiszy.
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