Vanaf 2 november alleen
nog inkopen met KOA
Stap nu over van tribunebank naar
een KOA Tribune Werkplek
Eind dit jaar zetten we de volgende stap in de digitale transformatie van de
sierteeltsector. Alle transacties op de marktplaats van Royal FloraHolland
komen dan alleen nog digitaal tot stand.
Ook zetten we een eerste stap richting Landelijk Veilen. Met Landelijk Veilen
concentreren we vraag en aanbod. Om u toegang te blijven bieden tot het
breedste en diepste aanbod bloemen en planten én u voor te bereiden op
de overstap naar de landelijke digitale klok, is het van belang dat u voor
2 november overstapt naar een KOA Tribune Werkplek.

Wij helpen u graag bij deze overstap!

Wat is een KOA Tribune Werkplek?
Met een KOA Tribune Werkplek biedt
u op één van de veilingtribunes van
Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en
(vanaf 21 september) Eelde mee op het
breedste assortiment bloemen en planten
op de klok. Zo kunt u fysiek meebieden
op meerdere klokken tegelijk met alle
moderne voorzieningen. Dit vanaf uw
eigen inkoopplek.
De voordelen van een KOA Tribune
Werkplek:
•	U krijgt vooraf alle aanbodinformatie
van de locatie(s) waar u zaken mee
doet.
•	U kunt in de toekomst inkopen
op de digitale landelijke klok. Op
3 september start een pilot met de
productgroep snij-anthurium.
•	U bespaart tijd met slim filteren en
bewaren van uw favoriete
producten en/of aanvoerders.
•	U heeft inzage in maximaal 15
klokken naar eigen keuze.
•	U slaat eenvoudig al uw transacties
op om ze later in te zien.
In 4 stappen van tribunebank naar
KOA Tribune Werkplek
1	Om van een KOA Tribune Werkplek
gebruik te kunnen maken heeft u
een eigen laptop met Windows 10 én
een USB headset met microfoon nodig.
U kunt deze aanschaffen bij uw
eigen leverancier of bij Digital Clock
Support van Royal FloraHolland.

2	Vraag uw KOA Tribune Werkplek
aan bij Digital Clock Support van
Royal FloraHolland. Zij verzorgen
een KOA-abonnement en een
Marktplaats Netwerk KOAverbinding voor u.
3	Digital Clock Support installeert de
KOA-software op uw laptop. U kunt
de laptop langs brengen op een
Royal FloraHolland-locatie bij onze
afdeling ‘Operations Dealmaking’, of
u installeert Teamviewer (gratis) zodat
Digital Clock Support de KOAsoftware op afstand kan installeren.
4	Na installatie van de KOA-software
helpen wij u graag op weg met een
korte uitleg over de KOA-applicatie.
Wilt u de instructies nog eens
doorlopen? Op onze website staan
uitlegvideo’s waarin KOA stap-voorstap wordt uitgelegd.
De installatie van KOA-software op uw
laptop bedraagt 3 werkdagen.
Wat kost het een KOA Tribune Werkplek?
Een KOA Tribune Werkplek bedraagt in
2020 € 72,64 per maand*. Dat is inclusief
het KOA-abonnement en de Marktplaats
Netwerk KOA-verbinding. Verder dient
u zelf te beschikken over een laptop
met headset met USB-aansluiting en
microfoon.
* Tarief is exclusief KOA-kortingsregel. Als minimaal
€ 5.000,- omzet gerealiseerd wordt per KOA
aansluiting in 2020, ontvangt u na afloop van het
jaar een korting van € 180,- per KOA aansluiting.
Tarief 2021 nog niet bekend.

Meer informatie
Wilt u meer weten over een KOA Tribune Werkplek of over de installatie op uw PC?
Lees dan de meest gestelde vragen op onze website of neem dan contact op met Digital Clock
Support, telefoonnummer +31 (0)88 - 789 89 89 (optie 2).
De collega’s van Digital Clock Support zijn 5 dagen per week aanwezig op de locaties
Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Zij helpen u graag bij de installatie van KOA op uw PC.
Een installatie op afstand is ook mogelijk.

