
Betere kwaliteit productfoto’s  
voor en tijdens het veilen

VOEG RFH PHOTO NU TOE  
AAN UW APPS IN FLORIDAY



Zo werkt RFH photo 
voor kopers

RFH photo is voor kopers dé tool om tijdens het veilen een beter beeld te krijgen van de 
producten die langskomen op de klok. De app loopt synchroon met de veilingklokken van 
Royal FloraHolland. Daarbij kunt u zelf kiezen welke informatie u wilt zien en heeft u de 
vrijheid om uw scherm in delen zoals u dat wilt. 

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

• Starten met RFH photo

• Een eerste veilscherm aanmaken

• Het veilscherm aanpassen

• Een eigen indeling van veilschermen maken

• Vragen en ondersteuning

Starten met RFH photo

De app werkt op uw smartphone, laptop, tablet of PC. Wij adviseren echter om een laptop, 
tablet of pc te gebruiken.

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. U kunt ook direct naar photo.floriday.io gaan en u direct 
aanmelden met uw Floriday account.

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

https://www.royalfloraholland.com/photo-app
https://www.floriday.io/
https://photo.floriday.io/
https://www.floriday.io/aanmelden


Een eerste veilscherm aanmaken

1.  Om een eerste veilscherm aan te maken, klikt u op het plusteken rechtsboven. Er is standaard 
een raster van twee panelen ingesteld.

2.  Per paneel kunt u zelf kiezen welke foto u wilt zien. 
U klikt op het plusteken om in te stellen welke foto 
u op dat paneel wilt zien. Kies voor de veillocatie 
en klok en bepaal of u de foto van de huidige partij 
of de eerstvolgende te veilen partij wilt zien.

3.  Ook kunt u aangeven welke extra informatie u in uw 
scherm getoond wilt hebben. Geef daarnaast aan welke 
fototypes u wilt zien in volgorde van belangrijkheid. 
Is uw eerste voorkeur niet beschikbaar? Dan ziet u het 
eerst beschikbare fototype. Sla uw voorkeuren op.

4.  U herhaalt bovenstaande stappen voor het volgende veilscherm en ook deze slaat u op.

5.  U geeft het raster een naam en slaat deze vervolgens op door op het groene vinkje rechts boven 
te klikken. Dit raster met uw voorkeuren is nu op ieder apparaat zichtbaar.

Het veilscherm aanpassen

1.  Het is mogelijk om een veilscherm aan te passen. Dat doet u door op het potloodje bovenin 
het scherm te klikken. Daar kunt u de naam van het raster aanpassen, maar ook de opbouw 
van het raster.

2.  Wilt u een van de veilschermen aanpassen? Dan klikt u op de drie 
puntjes rechtsboven in het betreffende veilscherm. Klik op ‘Widget 
bewerken’ en stel uw voorkeuren opnieuw in. Klik op ‘Opslaan’ en 
uw veilscherm is aangepast.

3.  Klik daarna op het groene vinkje rechtsboven om uw raster met aangepaste voorkeuren opnieuw op 
te slaan.

Tip: Maak verschillende veilschermen aan en volg zo een voudig meerdere veilingklokken. 
Door op de naam van de rasters te klikken, kunt u met het dropdown-menu snel schakelen 
tussen de verschillende veilschermen.



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

Een eigen indeling van veilschermen maken

In voorgaande stappen werkte u met een standaard indeling van veilschermen. Het is daarnaast ook 
mogelijk om een eigen indeling van veilschermen te maken. 

1.  Maak een nieuw raster door eerst op het plusteken te klikken en daarna de rastergrootte aan te 
passen. Kies bijvoorbeeld voor een raster van 4×5 vlakken.

2.  Stel het vlak linksboven in naar uw voor-
keuren. Klik vervolgens op de plustekens 
links, rechts, boven en onder om de grootte 
van het veilscherm aan te passen. Met de 
mintekens kunt u het vlak eventueel weer 
kleiner maken.

3.  Ook de andere vlakken kunt u indelen 
naar eigen voorkeur en vlakgrootte. 
Zo creëert u een eigen vlakindeling.

4.  Geef deze veilscherm-indeling een naam 
en sla ‘m op.

https://www.royalfloraholland.com/photo-app
mailto:contactcenter%40royalfloraholland.com?subject=

