
KOA
Kopen vanuit elke 
gewenste locatie! 

www.veilingrheinmaas.com

Uw contactpersonen 

Sabrina Nent
Relatiebeheerder KOA
T +49 2839 59 32 49
M +49 162 240 87 09
E sabrina.nent@veilingrheinmaas.de

René van Rijswoud
Relatiebeheerder KOA
T +49 2839 59 32 54
M +49 162 240 87 38
E rene.vanrijswoud@veilingrheinmaas.de

Bekijk hier de video over Kopen-Op-Afstand: 
www.youtube.com/veilingrheinmaas



Het KOA-systeem (Kopen-Op-Afstand) van Veiling Rhein-Maas biedt 
via internet een deelname aan de veiling vanuit elke gewenste locatie. 
Klanten hoeven niet meer fysiek in de afmijnzaal in Straelen- 
Herongen aanwezig te zijn, om bloemen en planten in te kopen.  
Ze kunnen bijvoorbeeld vanuit een eigen kantoor of een klantenbox aan 
de veiling deelnemen. Steeds meer klanten kiezen voor deze online 
inkoop, die dankzij moderne techniek en functionaliteit aan alle eisen 
voldoet en heel makkelijk te bedienen is. Met dit systeem is het  
mogelijk om op alle acht klokken van Veiling Rhein-Maas in te kopen en 
alle transacties, volgpartijen en productafbeeldingen op een naar uw 
persoonlijke behoeften ingesteld scherm te bekijken.

1. Hier zijn alle 8 veilingklokken afgebeeld. De klokken, waarop vervolgens een 
eerder door u gemarkeerd product wordt geveild, worden gekenmerkt.

2. Hier staan alle producten/partijen opgesomd, die u al gekocht heeft.

3. Op deze lijst zijn tot drie volgpartijen van alle klokken te zien. In het dagelijkse, 
actuele aanbod kunt u interessante producten markeren.

4. Als productfoto wordt een door de aanvoerder zelf gestuurde productfoto, een 
live afbeelding of een standaard archieffoto van Floricode gebruikt.

5. De klok waarop u wilt gaan inkopen, kunt u activeren door erop te klikken en 
vervolgens wordt deze groot afgebeeld. Hier kunt u dan uw producten inkopen.

6. Hier worden de gegevens van de actuele partij in detail afgebeeld.

Het KOA-systeem
KOA kan door alle klanten van de vei-
ling worden gebruikt en biedt daarnaast 
de mogelijkheid onder verschillende 
subnummers voor meerdere klanten in 
te kopen. Het aanbod snijbloemen en 
potplanten van de acht veilingklokken 
is duidelijk ingedeeld en makkelijk te 
overzien. De producten worden via een 
door de aanvoerder zelf beschikbaar 
gestelde productfoto, een live afbeel-
ding of een standaard archieffoto van 
Floricode getoond. Voor klanten die een 
bepaalde omzet bij Veiling Rhein-Maas 
halen, is het gebruik kosteloos.

Uw voordelen
•  U bespaart reistijd en kosten.
•  U heeft minder inkopers bij de veiling 

nodig.
•  De inkoop kan plaatsvinden vanaf een 

door uzelf bepaalde locatie.
•  U kunt al vóór en ook tijdens de vei-

ling aanbodinformatie bekijken.
•  In de aanbodlijsten kunt u interes-

sante producten markeren en u door 
een geluids- en beeldsignaal tijdens 
de veiling hieraan laten herinneren.

•  In de aanbodlijsten kunt u een prijs in-
geven, zodat het systeem automatisch 
tijdens het veilen meebiedt.

•  De productfoto toont u de aangeboden 
producten.

•  Gebruik ook verdere dienstverlening 
van Veiling Rhein-Maas, zoals bij-
voorbeeld verdichten en controle van 
aantallen.
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Systeemvereisten voor 
Kopen-Op-Afstand

KOA is een realtime systeem en daarom is het belangrijk dat de  
hardware die u gebruikt perfect met de rest van uw systeem  
geïntegreerd is, zoals DSL en de firewall. Om die reden adviseren wij 
u, voordat u een computersysteem aanschaft, contact op te nemen 
met onze IT-afdeling. Als uw computersysteem niet aan alle systeem-
vereisten voldoet, kunnen er in de praktijk namelijk onverwachte  
storingen optreden. De afdeling relatiebeheer helpt u hierbij graag en 
kan zelfs voor u de aanschaf van een geschikt systeem regelen.

Benodigde componenten
•  pc (met actuele Intel CPU) of note-

book (min. Intel Core i5) met bestu-
ringssysteem Windows 10 
professional

•  geluidskaart met een aansluiting voor 
een multimedia headset

•  snelle, zakelijke breedband internet-
verbinding

•  beeldscherm met een resolutie van 
minimaal 1.280 x 1.024 pixels; voor 
notebooks minimaal 1.400 x 900 pixels

Verdere ontwikkeling
Voor de verdere ontwikkeling van het 
KOA-systeem, naar meer functionali-
teiten, meer informatie en kwalitatief 
betere afbeeldingen, wordt uitsluitend 
met DSL rekening gehouden. Om sto-
ringsvrij te kunnen werken, is het on-
vermijdelijk, over een geschikt systeem 
te beschikken.


