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Zdalne kupowanie 
Pierwszy pełen zegar Aukcji Krajowej kwiatów  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nowy zegar i harmonogram aukcji 

Od 24 listopada hodowcy wszystkich tych grup produktów mogą nadal sami decydować, czy dostarczają swoje 

produkty w siedzibach w Naaldwijk czy Aalsmeer Royal FloraHolland. Na razie nie koncentrujemy oferty 

Aalsmeer i Naaldwijk w Rijnsburgu. 

Wprowadzenie zegara krajowego C06 oznacza również nowy harmonogram aukcji. Czas rozpoczęcia nowego 

zegara to 06.00. Nowy harmonogram aukcji wygląda następująco:  

   

Dzięki rozbudowie Aukcji Krajowej kwiatów znikną również 2 lokalne zegary. Zmniejszy to presję zakupową dla 

kupujących, a tym samym zapewni lepszą przejrzystość. W Aalsmeer znika zegar A08. Grupy produktów, które 

nie są zawarte w zegarze krajowym C06 zostaną przeniesione do zegarów lokalnych. W Naaldwijk znika zegar 

N05. Większość produktów z zegara N05 jest przenoszona do zegara krajowego C06. Produkty, które nie są 

przeniesione są dystrybuowane na lokalnych zegarach w Naaldwijk. 

 

 

                                       Październik 2022 

Zegar C06 jest rozszerzany o grupy produktów Cut Orchid, 

Alstremerię i Strelicję. Wiadomo już, że ten zegar zostanie 

uruchomiony w czwartek 24 listopada. 

Dodając te grupy produktów tworzymy pełnowartościowy i ciekawy zegar dla 

kupujących. Jednocześnie idziemy o krok dalej koncentrując podaż i popyt i 

spełniamy życzenie wielu hodowców, aby sprzedawać swoje produkty na skalę 

krajową. W ten sposób idziemy razem krok po kroku w kierunku Aukcji Krajowej.  
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Jak przebiega Aukcja Krajowa na zegarze C06 w KOA? 
 

W nadchodzących partiach została dodana jako ostatnia kolumna L z lokalizacją. Tutaj możesz zobaczyć 

nadchodzące partie lub czy partie pochodzą z Naaldwijk (N) czy z Aalsmeer (A). Kolumnę tę można przesunąć 

w lewo, aby uzyskać lepszy wgląd.  

Po zapisaniu poniższego układu KOA będzie on od teraz widoczny w tej lokalizacji. 

 

 
 

Kupno w Aalsmeer i Naaldwijk: 

Produkty przeznaczone do zegara C06 można fizycznie dostarczyć do Aalsmeer i Naaldwijk 

Każdego dnia w grupie aukcyjnej odbywa się losowanie dostawcy głównego. Kolejność lokalizacji również jest 

losowa. Jednego dnia partia dostawcy głównego w Aalsmeer może być pierwszą licytacją produktu tego 

samego hodowcy rozłożonego na dwie lokalizacje aukcyjne, a kolejna partia w Naaldwijk, któregoś dnia może 

być na odwrót. Kiedy partia jest w Aalsmeer, zegar C06 pokazuje literę A. Gdy tylko partia zostanie wystawiona 

na licytację w Naaldwijk, litera przeskakuje z A na N. 

 

Jeśli kupujący może dokonać zakupu w obu lokalizacjach, zegar główny pozostanie kolorowy. Numer 

rejestracyjny danej lokalizacji zmienia się automatycznie. Poniżej przykład. 

 

 
 

Podczas dokonywania transakcji w polu „kupujący” (koper) w okręgu zegara pojawi się również numer 

rejestracyjny wraz z literą miejscowości. 
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Jeśli ze względu na politykę możesz kupować w jednej lokalizacji, zegar zmieni kolor na szary, gdy tylko 

przedmiot z innej lokalizacji zostanie wystawiony na aukcję. 

 

Na zegarze pojawia się litera N od Naaldwijk, ale w tym przykładzie numer rejestracyjny pozostaje na A4000. 

 

 
 

Wskazówka: 

Zegar będzie również w kolorze szarym, jeśli będziesz mógł kupować w innym miejscu, ale ustawienia nie są 

prawidłowe przy „wyborze numerów rejestracyjnych”. W kolumnie Concern należy następnie ustawić dwa 

numery rejestracyjne Aalsmeer i Naaldwijk, jak w poniższym przykładzie. 

 

 
 

 

Pytania? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Aukcji Krajowej w związku z korzystaniem z KOA, skontaktuj się z 

pomocą techniczną Digital Clock Support.  

 

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 5:00 do 13:30 godz. pod numerem telefonu T 088 – 789 89 89 

(opcja 2 w menu) lub wyślij mail na: dcsupport@royalfloraholland.com  
 

mailto:dcsupport@royalfloraholland.com

