Aantallen
drukken is
vernieuwd

Stap nu over en ontdek de mogelijkheden
Samen op weg naar een toekomstbestendige marktplaats.
ROYALFLORAHOLLAND.COM/LANDELIJKVEILEN

Het vernieuwde
aantallen drukken
Met het vernieuwde aantallen drukken kunt u nu gebruikmaken van de volgende functionaliteiten:
•

Stel zelf uw toetsenbord in. Het is vanaf nu mogelijk om:
Het aantal ‘7’ en het aantal ‘11’ in te kopen via de toetsen O en P;
Aantallen fusten of stapelwagens toe te wijzen aan 12 vrij in te delen toetsen;
Aantallen te verwijderen van een bepaalde toets;
Via een toetsencombinatie een aantal in te kopen via de spatiebalk.

•

Het blijft mogelijk om een abuismelding te doen. Als u bij de volgende partij de klok hoog in de prijs vastzet,
zal de Veilingmeester een audioverbinding openzetten.

•

Standaard is klok C06 toegevoegd aan de locaties Aalsmeer en Naaldwijk als 15e klok.
De testklok is de 16e klok geworden.

•

U kunt met een toetsencombinatie een Spoedkoop doorgeven (alleen beschikbaar in Rijnsburg).
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Het aantal ‘7’ en het aantal ‘11’ inkopen
via de toetsen O en P
Standaard zijn twee nieuwe aantallen toegevoegd. Het aantal 7 onder de
toets ‘O’ en het aantal 11 onder de toets ‘P’. Deze getallen staan niet op het
standaard stickervel. Daarom hebben we een extra bijlage met stickers
ontwikkeld. Deze kunt u gratis afhalen bij Digital Clock Support.

Aantallen fusten of stapelwagens toewijzen
aan 12 vrij in te delen toetsen
Er zijn 12 vrij in te delen aantallen fusten of stapelwagens toe te wijzen aan
een toets of een toetsencombinatie. Standaard wordt het aantal fusten
(eenheden) aangegeven. Ook kunt u een aantal stapelwagens aan een toets
toewijzen. Hiervoor dient u het vinkje in het vakje STW aan te vinken.
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Een aantal verwijderen van een bepaalde toets
Vanaf nu kunt u een aantal wissen bij een bepaalde toets. Dit is met name gedaan voor inkopers die nooit volle karren
kopen. Onder de toetsen QWERTYU kunt u één of meerdere volle karren kopen. Vlak boven deze toetsen zitten ook de

toetsen om van klok te wisselen. Er is dus een kans dat er per ongeluk
een volle kar gekocht wordt bij het maken van een klokwissel. Dat kunt u
voorkomen door een toets te wissen.
Toets wissen: klik één keer in het gewenste vakje en druk op delete of
backspace. Vervolgens verandert de waarde in het vakje naar GEEN.
In het Duits naar KEIN en in het Engels naar NONE.
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Aantal instellen en dat aantal kopen via de spatiebalk
U kunt vooraf een gewenst aantal eenheden of STW instellen. U kunt dit toepassen op een standaard toetsenbord door
het Num-Key gedeelte te gebruiken. Let op: de toets numlock moet hiervoor wél ingeschakeld staan! Maximaal kunt u
een aantal fusten opgeven van 4 cijfers. Voor een STW of DC is dat 2 cijfers. Het ingestelde aantal wordt weergegeven
rechtsonder de klokcirkel van de hoofdklok:

Let op: hiervoor kon bij aantallen drukken niet met de spatiebalk
worden gekocht. Als met de spatiebalk wordt gekocht terwijl er
geen gewenst aantal is ingegeven, worden 0 eenheden gevraagd.
De klok zal in dat geval default op de klok ingestelde minimum
koopgrootte geven.

Voorbeeld: inkopen met de spatiebalk
U houdt de ctrl-toets ingedrukt, en op het numerieke gedeelte rechts op uw
toetsenbord toetst u het te kopen aantal in. Rechtsonder in de hoofdklok
verschijnt dat aantal. Zodra u op de spatiebalk drukt, koopt u dat aantal.
In het voorbeeld hiernaast is 3 stapelwagens ingesteld als het gewenste
aantal. Het ingestelde gewenste aantal kan worden gekocht door te
drukken op de spatiebalk.

Klok C06 toegevoegd aan de locaties Aalsmeer en
Naaldwijk; Testklok T60 vindt u onder een andere toets!
Standaard is klok C06 toegevoegd aan de locaties Aalsmeer en Naaldwijk als
15e klok. De testklok is de 16e klok geworden. Om C06 te activeren klikt u op
de knop Aalsmeer of Naaldwijk in het tabblad Klokkeuze.
Let op! U was gewend om de testklok T60 in te schakelen met \ Dit is
veranderd naar de toetsen combinatie Shift + \ (U kiest dan eigenlijk toets | ).
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Met een toetsencombinatie een Spoedkoop doorgeven
(alleen in Rijnsburg)

Beeld
Vensters vastzetten

Op Rijnsburg kan een transactie met spoed afgeleverd worden. Met spraak
gaf u dan ‘spoed’ door aan de Veilingmeester. Met de overstap naar aantallen
drukken, kunt u niet meer mondeling uw Spoedkoop doorgeven. U geeft een
Spoedkoop aan door middel van de toetsencombinatie Ctrl + U.
Bij de eerstvolgende transactie ziet u Spoedkoop in de klok staan. Als u geen
gebruik meer wilt maken van de Spoedkoop, drukt u nogmaals Ctrl + U in.

Spoedkoop

Bijlage stickervel
In Naaldwijk wordt er al enige tijd met aantallen drukken ingekocht. Daarom is er gekozen om alle standaard
ingestelde toetsen niet te wijzigen. Wel kunt u zelf naar eigen wens toetsen indelen. Als geheugensteuntje hebben
we een extra stickervel laten maken met aantallen die niet standaard ingesteld zijn. U kunt met deze extra stickers een
eigen indeling maken en waar nodig een sticker vervangen door een andere. Hieronder de niet-standaard ingestelde
getallen tot en met 50 eenheden. Dit extra stickervel is gratis te verkrijgen bij Digital Clock Support.
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Ontdek de mogelijkheden
Op alle exportlocaties is het nu al mogelijk om aantallen te drukken.
Ook kunt u op testklok T60 op ieder gewenst moment oefenen met het
inkopen via het drukken van een aantal. Gebruikt u nu nog audio (spraak)
voor uw inkopen op de klok? Dit is over een aantal maanden niet meer mogelijk.
Bereid u goed voor en stap daarom nú al over op aantallen drukken.

Wij helpen u graag
Komt u er niet uit? Wij helpen u graag in uw overstap naar aantallen drukken en komen
desgewenst bij u langs op een van onze exportlocaties. Neem hierover contact op met het Contact Center.

Bekijk de video
Bekijk ook de video waarin we u meenemen in de mogelijkheden van aantallen drukken.

