
Tribuneverkoop

De real time verkoop in de veilzaal.

Stockverkoop

De onverkochte aanvoer van de 

Tribuneverkoop wordt automatisch 

getransfereerd naar de Stockverkoop.  Hierin 

wordt alle onverkochte aanvoer gegroepeerd 

en beschikbaar gesteld voor verkoop aan de 

kopers in de veiling en aan de afstandkopers.  

De producten worden verkocht aan een vaste 

prijs, die gelijk is aan de minimumprijs van de 

Tribuneverkoop verhoogd met een klein 

percentage.

Virtuele verkoop

De Virtuele Verkoop wordt gebruikt om 

aanvoer te verkopen via de veilklok (zoals 

tijdens de Tribuneverkoop), echter zonder dat 

de aanvoer effectief aanwezig is op de veiling.  

Beelden van de producten worden getoond op 

de projectieklokken en op het scherm van de 

afstandkopers

Webverkoop
Op de website kunnen loten worden 

aangeboden voor verkoop op elk moment 

gedurende vooraf ingestelde periodes.  Telers 

kunnen via een sjabloon op een eenvoudige 

manier hun loten ingeven met prijzen, foto's en 

biedperiodes.  Het is tevens mogelijk om via 

deze webshop de loten in de stockverkoop aan 

te kopen.

Greenhouse Direct

Telers hebben de mogelijkheid om via OFG hun 

producten direct aan geïnteresseerden te 

verkopen.  In een daartoe bestemd formulier 

kunnen de telers alle data m.b.t. de verkoop 

ingeven: product, koper, afhaaldatum en 

andere relevante informatie.  De veiling dient 

enkel de gereserveerde transacties te 

bevestigen.

Alle producten kunnen worden 

overgeheveld van de ene 

verkoopmethode naar de andere;  het 

systeem volgt continu de globale status 

en de verkoop van elk lot. Bijv. indien 

een lot tijdens de tribuneverkoop niet of 

slechts gedeeltelijk werd verkocht, 

worden de resterende aantallen van dat 

lot automatisch getransfereerd naar de 

Stockverkoop.  Indien van toepassing, 

kan een administratieve medewerker 

het lot uit de Stockverkoop later alsnog 

verplaatsen naar Tribuneverkoop voor 

een volgende veildag. 

Koopmogelijkheden
De koperapplicatie biedt diverse mogelijkheden 

voor het aankopen van producten:

Kopen vóór verkoop: kopers kunnen een 

product aankopen aan een vooraf ingestelde 

prijs (minimum prijs + x % gedefinieerd in de 

hoofdmodule) voordat het lot verschijnt tijdens 

de verkoop. 

Kopen uit de stock: kopers kunnen de 

onverkochte loten van de Tribuneverkoop 

aankopen nadat deze, gestopt op de 

minimumprijs, naar stock werden 

overgeheveld. 

Vooraf bieden: kopers kunnen op voorhand 

een biedprijs instellen voor een lot.  Hierbij 

kunnen zij tevens een automatische verhoging 

van de biedprijs instellen (x cents bovenop het 

laatst succesvolle bod) die wordt toegepast 

gedurende meerdere klokrondes.

Een product markeren: kopers kunnen een 

specifiek lot markeren waarvan zij wensen te 

worden geïnformeerd op het moment dat het 

op de klok verschijnt voor verkoop.

MULTI-TRADE | projectvoorbeeld: Ontario Flower Growers

In de Canadese bloemenveiling Ontario Flower Growers co-Operative Ltd (OFG) voeren wekelijks meer dan 150 

telers diverse sierteeltproducten aan. Aanvullend op het live veilsysteem worden te OFG bloemen en planten 

gedistribueerd d.m.v. directe verkoop op een online website en via een full service verkoopafdeling.  Aucxis 

ontwikkelde een maatoplossing waarbij de verschillende verkoopmethodes werden geïntegreerd in één enkel 

softwarepakket: tribuneverkoop, stockverkoop, virtuele verkoop, webverkoop en directe verkoop. 
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Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com

http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
http://www.aucxis-led.com
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