Functionaliteit
Aanbod (de)markeren

Schermtoetsen
Markering (F4)

Handeling
Regel selecteren en dubbelklikken op het aanvinkvakje 'M' of de

Additionele info
Door op dezelfde manier op een reeds gemarkeerde regel te klikken wordt de
markering ongedaan gemaakt.
Door het gebruik van de CTRL- of de SHIFT-toets kunnen meerdere regels tegelijk
geselecteerd (en gemarkeerd) worden

Aanbod demarkeren (alles
demarkeren)

Markering (F4) - menu: Alles
demarkeren

Door te klikken op de menu-optie 'Alles demarkeren' worden alle
regels in het op dat moment getoonde aanbod gedemarkeerd

Aanbod markeren (alles markeren)

Markering (F4) - menu: Alles markeren Door te klikken op de menu-optie 'Alles markeren' worden alle
regels in het op dat moment getoonde aanbod gemarkeerd

Alles markeren kan alleen als het getoonde aanbod niet groter is dan 250 partijen

Aanbod ontvangen bij opstarten

Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Aanbod ontvangen bij opstarten

Klik het aanvinkvakje aan van de locatie waarvan het aanbod moet
worden opgehaald bij het opstarten (meerdere opties tegelijk
aanvinkbaar)
Aanbod ophalen
Markering (F4) - menu: Aanbod ophalen Door te klikken op de menu-optie 'Aanbod ophalen' wordt het
laatst beschikbare aanbod bij de ervoor geselecteerde datum
opgehaald en getoond
Aanbod tonen
Markering (F4) - menu: Aanbod(F10)
Indien het gefilterde aanbod in samengevatte vorm wordt getoond,
wordt door het klikken op deze menu-optie het gefilterde aanbod
volledig gedetailleerd getoond.
Bijklok bepalen
Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze
Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en de
beoogde bijklok-positie selecteren
Filter aanmaken (inclusief geveilde
Markering (F4) - menu: Filters beheren Vink het vakje 'Inclusief geveild' aan.
partijen)
(F12) - tabblad Filter
Filter aanmaken (Standaardfilter)
Markering (F4) - menu: Filters beheren
(F12) - tabblad Filter
Filter aanmaken (zoekwaarden geven) Markering (F4) - menu: Filters beheren Klik op de knop 'Multi' achter het veld waarin gezocht moet
(F12) - tabblad Filter
worden en selecteer een of meerdere waarden door ze van de
linker naar de rechterkolom te verplaatsen. Gebruik hiervoor de
pijltjestoetsen.

Bepaald ook welk (deel van het) aanbod wordt opgehaald als men in 'Markering (F4)' op
'Aanbod ophalen' klikt in de menubalk

Filter aanmaken (zoekwaarden wissen) Markering (F4) - menu: Filters beheren Een enkele zoekwaarde wissen: Klik op 'Multi' achter het beoogde
(F12) - tabblad Filter
veld en verplaats de gewenste waarde van de rechterkolom naar
de linker. Zoekwaarden wissen door op de knop 'Wissen' achter
het betreffende veld te klikken.

Meerdere waarden tegelijk selecteerbaar door middel van het gebruik van de CTRL- en
SHIFT-toetsen.
Alle velden tegelijk selecteren door te klikken op de toetsen met de dubbele pijltjes.
Alle zoekwaarden verwijderen uit alle zoekvelden; klik op de knop 'Alles wissen'

Bij 'Instelling (F7)' geeft men aan van welke locaties het aanbod wordt opgehaald

Voor het samenvatten van een filter zie 'Filter samenvatten'

Bepaalt welke klok klok als bijklok wordt geopend bij het opstarten

Zoekwaarden filteren door (een deel van) een naam in te tikken in het zoekvak boven
de rechterkolom.
Meerdere waarden tegelijk selecteerbaar door middel van het gebruik van de CTRL- en
SHIFT-toetsen.
Alle velden tegelijk selecteren door te klikken op de toetsen met de dubbele pijltjes.
In de velden met een dropdownmenu ('Bloemen/Planten', 'Type ladingdrager' ende
'Kenmerken'-velden) kunnen geen waarden ingevoerd; selecteer de gewenste waarde
uit de lijst.

Functionaliteit
Filter maken

Schermtoetsen
Handeling
Markering (F4) - menu: Filters beheren Voer de gezochte waarden in in de betreffende zoekvelden
(F12) - tabblad Filter

Filter openen

Markering (F4) - menuoptie: Filter

Filter openen (voor bewerking)

Filter Opslaan
Filter samenvatten

Filter sorteren

Selecteer door middel van het dropdownmenu een reeds
opgeslagen filter
Markering (F4) - menu: Filters beheren Selecteer door middel van het dropdownmenu een reeds
(F12)
opgeslagen filter (achter 'Naam'.)

Markering (F4) - menu: Filters beheren Geef een naam in in het vak 'Filter' en klik op menu-optie 'Opslaan'
(F12) - tabblad Filter
Markering (F4) - menu: Filters beheren De linkerkolom toont alle velden waaruit de samenvatting kan
(F12) - tabblad Samenvatting
worden samengesteld, de rechterkolom alle reeds geselecteerde
velden. Met behulp van de pijltjestoetsen kunnen velden van de
ene naar de andere kolom verplaat worden.

Additionele info
Filter opslaan (naam ingeven onder 'Naam' in het vak 'Filter') door op de menu-optie
'Opslaan' te klikken.
Filter bekijken zonder opslaan, klik op menu-optie 'Toepassen'
Als er een samenvatting is samengesteld van het gekozen filter, dan zal het gefilterde
aanbod in de samengevatte vorm worden weergegeven.
De parameters die gebruikt zijn in het filter worden getoond.
In de samenstelling van het wilter kunnen aanpassingen gedaan worden, die door
middel van de menu-optie 'Toepassen' bekeken kunnen worden. Als op 'Nieuw' geklikt
word wordt het filter weer teruggebracht naar de laatst opgeslagen samenstelling.

Door middel van de toetsen met de dubbele pijltjes kunnen alle velden tegelijk van een
kolom naar de andere verplaatst worden.
Met de pijltjes ˄ en ˅ (rechts van de kolommen) kan de volgorde van een geselecteerd
veld ten opzichte van de andere velden bepaald worden. De velden in de rechterkolom
worden als volgt weergegeven in de samenvating; de bovenste veld als meest rechtse
kolom, de onderste als meest links kolom.

Filter toepassen (aanbod)

Markering (F4) - menu: Filters beheren Klik op een dropdownmenu en selecteer het item waarop
(F12) - tabblad Sortering
gesorteerd moet worden. Klik daarna op de gewenste
sorteervolgorde ('Oplopend' of 'Aflopend')
Markering (F4)
Klik op de dropdown 'Filter' en selecteer het beoogde filter

Er zijn 4 items tegelijk te selecteren. De sortering wordt in de volgorde van de
opeenvolgende nummering toegepast (de bovenste eerst etc.)
Er kunnen enkel items uit de aangeboden lijsten ingevoerd worden.
Indien er geen filters zijn aangemaakt blijft de dropdown leeg

Filter uitschakelen

Markering (F4) - menuoptie: Filter

Kies de optie <Geen>

Het geheel aanbod wordt getoond.

Filter verwijderen

Markering (F4) - menu: Filters beheren
(F12)
Instelling (F7) - tabblad: Audio
Handelsportaal (F9)
Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze

Klik op de menu-optie: 'Verwijderen' en beantwoord de vraag in
het dialoogvenster met 'Ja'.
Schuiftoets op of neer bewegen

Geluidsniveau instellen
Handelportaal openen
Hoofdklok bepalen

Indelen toetsenbord (aantallen
Instelling (F7) - tabblad: Toetsen drukken)
Aantallen/Toets
Indelen toetsenbord (Default-waarden) kolom
Instelling
(F7) - tabblad: Toetsen

Instelling wordt niet opgeslagen
KOA gerelateerde website
Bepaalt met welke klok het koopscherm geopend wordt na het opstarten

Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en optie
'Hoofdklok' selecteren
Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan
toets
Klik opinde 'Default' toets om alle (door FloraHolland gedefineerde) zal de huidige gekoppelde toets en de nieuw toe te wijzen toets van positie veranderen.

Indelen toetsenbord (klokwissel)

Instelling (F7) - tabblad: Toetsen kolom Klok/Toets

standaardtoetsen toe te wijzen
Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde
toets in

Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan
zal de huidige gekoppelde toets en de nieuw toe te wijzen toets van positie veranderen.

Indelen toetsenbord (plaatwissel)

Instelling (F7) - tabblad: Toetsen kolom Plaat/Plaat

Kies een positie in de tweede kolom ('Toets') en voer de beoogde
toets in

Indien een toets wordt toegewezen die al aan een andere positie was gekoppeld, dan
zal de huidige gekoppelde toets en de nieuw toe te wijzen toets van positie veranderen.

Functionaliteit
Kleur instellen

Schermtoetsen
Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Kleuren

Klokken toewijzen aan sneltoetsen

Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze

Klokken toewijzen aan sneltoetsen (alle Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze
1 locatie ineens)
Klokken toewijzen aan sneltoetsen
Instelling (F7) - tabblad: Klokkeuze
ongedaan maken
Klokoverzicht tonen
Klokoverzicht (F8)

Handeling
Een van de twee opties aanklikken

Additionele info
Optie 'Kleur per vestiging' toont klokken in de default locatiekleuren (Aalsmeer: groen,
Naaldwijk; blauw, Rijnsburg; blauwgroen.)
Optie 'Monochroom' toont alle klokken in het groen.
Klok T60 (testklok) wordt altijd grijs weergegeven.
Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen en beoogde De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een
klok selecteren
keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord'
Knop betreffende bij de locatie (vak 'Automatisch toedelen')
De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een
aanklikken.
keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord'
"Clear"- toets (vak 'Automatisch toedelen') aanklikken.
De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een
keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord'
Het linkerdeel van het scherm toont per klok de onderhavig productveilgroep, de
bijbehorende rijen en het resterende aantal partijen daarbij

Komende partijen bijklokken tonen

Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Komende partijen

Aanvinkvakje 'Tonen komende partijen bijklokken' aanvinken
indien men ook de komende partijen van de bijklokken wil tonen
(default is alleen hoofdklok)

Bij 'Tonen … komende partijen kan aangegeven worden hoeveel partijen er per klok
worden weergegegeven (maximaal 6.)
Indien de optie 'Kleur per vestiging' is gekozen (zie; 'Kleur instellen') zullen de partijen
weergegeven worden in de kleur van de locaie waarop ze geveild worden.

Koopovereenkomst (F2) layout
aanpassen

Koopovereenkomst (F2)

De aangepaste indeling wordt automatisch opgeslagen

Koopovereenkomst (F2) layout
aanpassen (default-waarden)

Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Herstellen schermen

Door op een kolomtitel te klikken, de muisknop ingedrukt te
houden en te slepen kunnen kolommen ten opzichte van elkaar
verplaatst worden.
Klik op de knop 'Herstellen' achter 'Koopovereenkomsten'

Koopovereenkomsten opslaan bij
afsluiten

Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Instellingen

Aanvinkvakje 'Vraag bij afsluiten of de koopovereenkomsten
opgeslagen moeten worden' aanvinken

Export naar een excel-sheet (om te openen moet Excel geinstalleerd zijn op de KOAwerkplek)

Markering (F4) layout aanpassen

Markering (F4)

De aangepaste indeling wordt automatisch opgeslagen

Markering (F4) layout aanpassen
(Default-waarden)
Markering (signaal)

Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Herstellen schermen
Instelling (F7) - tabblad: Overig - vak:
Instellingen

Door op een kolomtitel te klikken, de muisknop ingedrukt te
houden en te slepen kunnen kolommen ten opzichte van elkaar
verplaatst worden.
Klik op de knop 'Herstellen' achter 'Markering'
Door middel van de pijltjes achter 'Audiosignaal' kan worden
aangegeven hoeveel partijen van tevoren een gemarkeerde partij
wordt gemeld

Door 0 (nul) te selecteren wordt het audiosignaal niet weergegeven

De door FloraHolland gedefinieerde kolomvolgorde wordt hersteld.

De door FloraHolland gedefinieerde kolomvolgorde wordt hersteld.

Functionaliteit
Platen toewijzen aan sneltoetsen

Schermtoetsen
Instelling (F7) - tabblad: Plaatselectie

Samenvatting filter tonen

Markering (F4) - menu: Samenvatting
(F11)
Klokoverzicht (F8)

Veilschema tonen

Handeling
Dropdownmenu achter de beoogde sneltoets openen (in de kolom
onder de vestiging waarop met de betreffende plaat kan worden
gekocht) en beoogde plaat selecteren
Toont, indien er een samenvatting is gedefinieerd, het gefilterde
aanbod in samengevatte vorm.
Door middel van de functie F11 selecteert men een klok. Het
rechterdeel van het scherm toont daarna het, bij de geselecteerde
klok behorende, veilschema met het totaal aantal te veilen karren

Additionele info
De gekozen sneltoets correspondeert met een positie. Voor het toewijzen van een
keyboardtoets aan een positie, zie; 'Indelen toetsenbord'
Voor het samenvatten van een filter zie 'Filter samenvatten'
Een klok selecteren kan ook door te klikken op het betreffende dropdownmenu of het
linkergedeelte van dit scherm

