
De nieuwe foto-app maakt  
productfoto’s maken makkelijker

VOEG RFH PHOTO NU TOE  
AAN UW APPS IN FLORIDAY



Zo werkt  
RFH photo

Maak voortaan moeiteloos hoogwaardige foto’s en laat u assisteren door  
de automatische controle. Deze volgt de fotovoorschriften van uw producten.

In deze leaflet behandelen we de basisfunctionaliteiten van RFH photo.  
Bekijk voor meer instructies de uitlegvideo of lees de Q&A op 
www.royalfloraholland.com/photo-app.

1. Eerste keer: voeg RFH photo toe aan de app store in Floriday

2. Een foto maken en koppelen aan uw aanvoerbrief

3. Een foto kiezen uit de galerij

4. Vragen en ondersteuning

Eerste keer: voeg RFH photo toe aan  
de app store in Floriday

De app werkt op uw smartphone, laptop of PC.

1. Ga naar floriday.io en log in.

2. Ga naar Instellingen  Apps en koppelingen  Zoek op RFH photo  
 Druk op Applicatie toevoegen.

U heeft nu een snelkoppeling gemaakt naar RFH photo. U vindt deze altijd  
terug als u de app store van Floriday opent. Na het koppelen van de app kunt u ook meteen  
naar photo.floriday.io gaan en direct aanmelden met uw Floriday account.

3. Nog geen Floriday account?
Maak een account aan via www.floriday.io/aanmelden

http://photo.floriday.io


Tip: Met de scanfunctie kunt u ook makkelijk de barcode 
van de aanvoerbrief scannen en dan meteen foto’s aan 
een gewenst artikel toevoegen.

Fotovoorschriften planten > Fotovoorschriften bloemen >

Een foto maken en koppelen  
aan uw aanvoerbrief

1. Als u al een aanvoerbrief heeft aangemaakt (in Floriday of in uw  
eigen softwarepakket) kunt u een foto toevoegen aan de artikelen  
op uw aanvoerbrief. Druk op het gewenste artikel en vervolgens op  
‘Nieuwe foto’. 

De app helpt bij het naleven van de fotovoorschriften door te controleren of de foto voldoet aan de 
geldende voorschriften. Daarnaast krijgt u meteen advies hoe de foto het beste aangepast kan worden. 
Let op: dit is een supportfunctie die momenteel nog in ontwikkeling is. Het aanleveren van een 
kwalitatief goede foto blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de kweker.

4. Nadat er een nieuwe klokfoto is aangemaakt en u op de knop ‘Gebruiken’ heeft geklikt, komt u terug 
op het scherm met het artikel dat u zojuist bewerkt heeft. Het duurt even voordat de nieuwe foto de 
huidige foto heeft vervangen. Zodra de nieuwe foto links het kenmerk ‘klokfront’ heeft, is de foto 
beschikbaar in de veilsystemen.

5. De klokfoto en overige fototypes zijn allemaal in hoge kwaliteit te bekijken door kopers. Dit geldt  
zowel in de klokvoorbereiding (via FloraMondo) als tijdens het veilen in de foto-app voor kopers.

2. Neem vervolgens een foto van het artikel.  
U kunt ervoor kiezen de foto nog aan te  
passen. Klik hiervoor op ‘opties’. Hier kunt  
u ook logo’s of detailfoto’s toevoegen aan  
de foto.

3. Selecteer het fototype voor uw foto en klik op ‘Gebruiken’.  
Goed om te weten:  
Om een foto ook in KOA of op het klokfront te laten tonen, kiest u voor het 
type ‘Klok’ en vinkt u vervolgens ‘Deze foto is de klokfront foto’ aan.   
Voor de klokfoto gelden de fotovoorschriften van Royal FloraHolland:

https://www.royalfloraholland.com/nl/aanvoeren/marktplaats/veilen/aanvoerinformatie/fotovoorschriften-planten
https://www.royalfloraholland.com/nl/aanvoeren/marktplaats/veilen/aanvoerinformatie/fotovoorschriften-bloemen


Een foto kiezen uit de galerij

U kunt er ook voor kiezen om eerst foto’s te maken en op een  
later moment de aanvoerbrief aan te maken.

1. Ga naar ‘Galerij’ en selecteer het artikel 
dat u wilt fotograferen. Vervolgens 
doorloopt u dezelfde stappen als bij het 
maken van een nieuwe foto.

2. Nadat de brief is aangemaakt, voegt u de 
foto aan het artikel toe door op ‘galerij’ 
te klikken. De app filtert meteen op 
de foto’s met de kenmerken van uw artikel.

3. Klik op de foto die u wilt gebruiken.

Vragen en ondersteuning

Heeft u vragen of wilt u meer weten?  
Ga naar www.royalfloraholland.com/photo-app  
En bekijk voor meer instructies de video of lees de Q&A. 

Komt u er niet uit of wilt u een storing melden?  
Gebruik de chatfunctie in de app, of neem contact op met het  
Klant Contact Center via 088 - 789 8989 (optie 3) of mail naar  
contactcenter@royalfloraholland.com


