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AUCXIS ADVISEERT,

ONTWIKKELT,

IMPLEMENTEERT

EN SUPPORTEERT

AUTOMATISERINGSOPLOSSINGEN 

OP MAAT

DIE BEANTWOORDEN AAN UW 

SPECIFIEKE BEHOEFTEN

Aucxis biedt alomvattende oplossingen voor het 

automatiseren en informatiseren van veilingen en 

verkooporganisaties en hun verkoopgerelateerde 

processen: aanvoer, verkoop, administratie, logistiek, 

bewaring, inclusief alle randprocessen.

Voor de automatisering van het eigenlijke verkoopproces 

ontwerpen en implementeren we E-Trade systemen op 

maat, gaande van lokale verkoopsystemen tot kopen op 

afstand en het linken van veilingen in verkoopnetwerken.  

Er is geen verkoopmethode die we nog niet in een 

elektronische vorm hebben gegoten:  klokverkoop, opbod, 

bemiddeling, cataloogverkoop, aanbesteding of 

contractverkoop.  Onze meest geavanceerde systemen 

bieden een combinatie van een of meerdere methodes.

ELEKTRONISCHE VEIL- EN VERKOOPSYSTEMEN
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De verkoopmethodes

De verkoop of aankoop van een product kan op verschillende manieren tot stand komen.  Het product kan 

bijvoorbeeld worden geveild, waarbij via afslag of opbod de prijs wordt bepaald.  Het kan te koop worden 

gesteld in een cataloog of webshop aan een vaste prijs.  De prijs kan ook tot stand komen door bemiddeling.  

Hieronder volgt een korte beschrijving van verkoopprincipes die Aucxis in verschillende varianten en 

combinaties heeft verwerkt in maatoplossingen voor klanten uit diverse sectoren.
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Afslag | Klokverkoop

Bij de verkoop via dalende prijs, ook veiling bij 

afslag genoemd, bepaalt de verkoper een 

startprijs van waar de prijs vervolgens aftelt tot 

een koper kenbaar maakt het product te willen 

kopen. Voor dit verkoopprincipe wordt meestal 

gebruik gemaakt van een veilklok en kopers 

stoppen de klok door het indrukken van een 

koopknop of een toets op een koopklavier of 

PC-klavier.  De verkoop vindt plaats in veilzalen, 

maar kopers kunnen ook vanop afstand aan de 

verkoop deelnemen. Afstandkopers beschikken 

over exact dezelfde informatie als de kopers in 

de veilzaal : aanvoer- en transactiegegevens, 

verkoopsresultaten, statistieken, zij hebben 

gelijkwaardige koopkansen en besparen tijd en 

verplaatsingskosten.

Opbod | Verkoop met de hamer
Dit veilprincipe is voornamelijk gekend als 

'verkoop met de hamer'. De veilmeester stelt 

een beginprijs (startprijs) in, waarna een 

tijdsbalk wordt geactiveerd. De kopers hebben 

de mogelijkheid om te bieden zolang de 

tijdsbalk loopt. Deze procedure gaat door tot de 

tijdsbalk na een vooraf ingestelde tijd stopt 

zonder dat een hoger bod is gemaakt. De koper 

die als laatste heeft geboden, krijgt het lot 

toegewezen.

Bemiddeling
Bij bemiddeling wordt onderhandeld tussen 

producent en koper of bemiddelaar over onder 

meer product, prijs, volume en 

afleveringsmodaliteiten.

In de elektronische versie wordt de prijs van een 

product of een lot bepaald door de evaluatie 

van deze verschillende factoren gedurende een 

bepaalde periode. Die evaluatie gebeurt door 

de bemiddelaar op basis van de ontvangen 

informatie, ofwel automatisch door het systeem 

via een hiertoe bepaalde 

toekenningsprocedure.

Multi-Trade
Omdat de door Aucxis een ontwikkelde 

vermarktingsconcepten modulair zijn, is het 

mogelijk om deze te combineren binnen één 

portaal, waarbij de marktoperator (veiling, 

agent of verkooporganisatie) het meest 

geschikte instrument kan kiezen om optimaal in 

te spelen op de actuele marktsituatie.

Verkoopmethode

Afslag

Manuele registratie van de verkoop

Opbod + online bieden tijdens veiling

Opbod + online bieden tijdens roepveiling

Online kopen aan een vaste prijs

Opbod, online bieden tijdens ingestelde periode

Bieden op een hele cataloog of op afzonderlijke partijen

Bemiddeling

Combinatie van verschillende verkoopmethodes

Aucxis product

E-Clock

E-Log

E-Bid

E-Bid light

E-Shop

Aucxis Online

E-Catalogue

E-Mediation

Multi-Trade

Tijdstip

Real time

Real time

Real time

Real time

Biedperiode

Biedperiode

Real time / biedperiode

Real time / biedperiode

Real time / biedperiode
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E-CLOCK | projectvoorbeelden

De verkoop van bederfelijke producten zoals bijvoorbeeld vis, bloemen, fruit en groenten vindt vaak plaats in 

veilzalen of -hallen, die zijn uitgerust met een koperstribune en veilklokken of veilpanelen. De verkoop gebeurt 

meestal via het dalend prijsmechanisme.  Om te beantwoorden aan de specifieke vereiste van vele visveilingen 

dat de verkoop moet plaatsvinden vlakbij  het product, ontwikkelde Aucxis een mobiele veilklok: de "Moby-

Clock.  Aucxis automatiseerde het afslagprincipe in meer dan 100 veilingen wereldwijd.
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Mechelse Veilingen, België

Bloemenveiling Landgard, Duitsland

Afstandkoper, Gasa Kolding, Denemarken

Bloemenveiling KIFA Kunming, China

Criée de Dunkerque, Frankrijk British Wool Marketing Board, U.K.

Moby-Clock, Loctudy, Frankrijk Veiling Holambra, Brazilië

Sydney Fish Market, Australië
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 E-LOG | projectvoorbeeld: Brixham Trawler Agents 

De meeste eenvoudige informatisering van de verkoop is het registreren van de mondelinge verkoop op een 

industriële invoerterminal, handheld of tablet-PC.   Op informatiepanelen die in de verkoophal worden 

voorzien, kunnen de kopers het verloop van de verkoop volgen.
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Hoe werkt het systeem?
Ÿ De verkoop gebeurt op traditionele wijze, 

via roepveiling.

Ÿ De veilmeester kan via de handheld 

verkopen in twee veilmodes: per 

aanvoerder (alle vissoorten van 1 boot), of 

per vissoort (vis van meerdere aanvoerders 

gegroepeerd).  

Ÿ De startprijs wordt berekend aan de hand 

van de gemiddelde prijs van de vissoort, 

maar kan door de veilmeester verhoogd of 

verlaagd worden. 

Ÿ Van zodra een koop tot stand is gekomen, 

worden koper en prijs op de handheld 

ingetikt. Hiervoor kan een koper uit een 

overzicht worden geselecteerd of kan zijn 

nummer worden ingegeven. De 

transactieprijs wordt numeriek ingetikt of 

geselecteerd worden via gedefinieerde 

prijsboxen. 

Ÿ De transactie wordt vervolgens 

geregistreerd door het drukken op de 

"vallidate" toets.

Informatie voor de kopers
De actuele partij en de laatste 4 transacties 

worden getoond  op infopanelen die aanwezig 

zijn op diverse locaties in de veiling. Per 

transactie vinden de kopers hierop aanvoerder, 

vissoort, gewicht, prijs en koper terug.
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E-BID | projectvoorbeeld: Tanzania Coffee Board

Sinds oktober 2002 wordt in de koffieveiling van Moshi de koffie geveild via een elektronisch verkoopsysteem 

dat werd ontwikkeld door Aucxis.   Het verkoopsprincipe dat wordt gehanteerd is een combinatie van dalende 

prijs en opbod.  Alle relevante informatie m.b.t. de aanvoer, het biedproces en transacties wordt getoond op 

een veilpaneel.

5

Hoe werkt het systeem ?

De kopers kunnen op het displaypaneel de 

informatie aflezen over de koffie die op dat 

moment wordt verkocht: lotnummer, 

beschrijving, productiegebied, kwaliteit, 

voorgestelde inzetprijs, bedrag waarmee de 

prijs per klokstap daalt (optioneel), kopernaam, 

en informatie over volgende loten, huidige 

status van de verkoop enz.

Bij het begin van de verkoop van een lot geeft 

de veilmeester een prijs en een vooraf 

bepaalde klokstap in. De prijs begint 

onmiddellijk te dalen, en als een koper 

geïnteresseerd is, drukt hij op een van zijn drie 

biedknoppen, naargelang het bedrag waarmee 

hij de biedprijs wil doen stijgen. Naarmate 

andere kopers meebieden, blijft de prijs stijgen 

zolang de biedperiode, ingesteld door de 

veilmeester en zichtbaar op het paneel, blijft 

lopen. 

Wanneer de biedperiode afgelopen is, wordt 

het lot toegekend aan de hoogste bieder. 

Daarna wordt het bovenste van de "volgende 

loten" op het paneel verplaatst en wordt dat 

het huidige lot.

 Deze verkoopsmethode is maar een van de 

vele mogelijkheden. Ze kan worden aangepast 

volgens de wensen en de noden van de veiling.
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E-BID | projectvoorbeeld: British Wool Marketing Board

In juli 2014 moderniseerde Aucxis het veilsysteem van de Britse wolproducentenorganisatie British Wool 

Marketing Board (BWMB).  Het elektronisch veilsysteem werd reeds in 2003 door Aucxis geïmplementeerd ter 

vervanging van de traditionele roepveiling.  Het verkoopproces bestaat uit 2 fasen: een real time verkoop per 

opbod, gevolgd door een onderhandelingsfase tussen veiling en koper die resulteert in een 

verkoopovereenkomst.
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Flexibiliteit en creativiteit voor de 
kopers
In de veilzaal werd elke koperplaats voorzien 

van een laptop waarop de Aucxis hybride 

koopsoftware “in-house afstandskopen” werd 

geïnstalleerd. Deze hybride oplossing biedt de 

kopers de mogelijkheid om rechtstreeks in te 

loggen op het veilsysteem, hetzij ter plaatse in 

de veilzaal, hetzij vanop afstand, bijvoorbeeld 

van thuis uit of vanop het bedrijf.

Tevens werd een module voor persoonlijke 

schermindeling geïntroduceerd die de kopers 

toelaat een eigen “look-and-feel” aan de 

software te geven. Zij kunnen een keuze maken 

uit een waaier aan informatie die op het 

scherm kan worden getoond en bovendien de 

lay-out ervan naar eigen wens bepalen.

Informatie voor medewerkers en 
bezoekers
In het gebouw werden op verschillende 

plaatsen informatieschermen voorzien waarop 

uiteenlopende informatie kan worden getoond. 

Zo kunnen de bezoekers en medewerkers het 

verloop van het veilproces in real time volgen, 

aangevuld met auditieve boodschappen 

middels ”text-to-speech” technologie die door 

Aucxis in het systeem werd geïntegreerd. 

Geschreven teksten worden zo via de 

informatieschermen als gesproken 

boodschappen gedistribueerd.

Performante veilsoftware en 

vlotte communicatie naar ERP 

pakket
Het verkoopproces te British Wool bestaat uit 2 

fasen: een real time verkoop per opbod, 

gevolgd door een onderhandelingsfase tussen 

veiling en koper die resulteert in een 

verkoopovereenkomst. De software die beide 

processen stuurt, werd volledig vernieuwd en 

biedt de veilmeester extra functionaliteiten die 

ervoor zorgen dat minder handelingen vereist 

zijn en dat meer informatie beschikbaar is 

omtrent het te verkopen product.

Aucxis leverde eveneens een administratief 

beheerpakket dat onder meer volgende 

functies uitvoert:

Ÿ Een totale integratie van het nieuwe 

veilsysteem in het bestaande ERP pakket 

van de klant.

Ÿ Aanvullende functionaliteit van het 

bestaande ERP pakket van de klant voor het 

beheer van diverse gegevens aangaande 

kopers, rechten, gebruikers, …

Ÿ Creatie van rapporten en statistieken 

aangaande de verkoop.

zowel kopers in de zaal als de afstandkopers nemen deel aan de verkoop 
via de Aucxis thuiskoopmodule op hun personal computers
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Het voordeel van online bieden

Paul Borms, een van de drie oprichters van 

Vinauction, legt uit:

“De mogelijkheid tot online bieden is belangrijk 

omdat we meer en meer zien dat de markt 

voor wijnen uit het hogere segment naar 

andere landen verschuift, richting Azië en 

Amerika. Deze potentiële kopers zijn niet altijd 

in de mogelijkheid om in de veilzaal aanwezig 

te zijn, maar hebben wel de interesse om op de 

loten te bieden. Het online biedsysteem van 

Aucxis maakt dit voor hen mogelijk.”

Hoe werkt het ?
Nadat een geïnteresseerde bieder zich heeft 

geregistreerd op de website van Vinauctio, 

ontvangt hij een account waarmee hij de 

biedapplicatie kan downloaden.

Via deze software kan hij de catalogus bekijken, 

prebids plaatsen en tijdens de veiling online 

meebieden. Via het ‘webstream’ venster in de 

applicatie kan hij in real-time de veiling volgen, 

zowel in beeld als geluid.

In de veilzaal zelf, volgt de assistent-veilmeester 

de biedingen in de zaal en registreert deze in 

de applicatie. Online uitgebrachte biedingen 

worden onmiddellijk aan de veilmeester 

gemeld. 

De online bieder kan perfect het verloop van 

de veiling volgen en het actuele bod verhogen 

met een vast bedragen. In het geval hij zelf het 

hoogste bod heeft, wordt hij hiervan visueel 

verwittigd.

Proven technology
Aucxis lanceerde het systeem van online 

bieden tijdens de roepveiling al in 2004. Het 

concept werd uitgewerkt voor het Schotse 

ANM dat het verkoopplatform gebruikte voor 

de verkoop van onder meer vee, 

landbouwmaterialen, kunst en antiek. 

Aucxis kon toen reeds bogen op meer dan 14 

jaar ervaring in het ontwikkelen van systemen 

voor afstandskopen. 

E-BID light | projectvoorbeeld: online bieden tijdens wijnveiling

Op zaterdag 18 januari 2014 vond de eerste veiling plaats van het nieuwe wijnveilinghuis Vinauctio te 

Waasmunster.  En dit met succes! Zo werd een kist met twaalf flessen Château Pétrus geveild voor 10.000 euro 

en voor een fles Romanée Conti van 2004 werd maar liefst 5.900 euro betaald. Dankzij het online biedsysteem, 

dat door Aucxis werd geïmplementeerd, namen ook heel wat wijnfanaten van op afstand rechtstreeks deel aan 

de veiling.
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Het internet is het ideale medium om diverse 

materialen per opbod te verkopen.  Als 

verkoper bereik je een zeer groot koperspubliek 

en als koper kan je bieden of de veiling volgen 

op elk moment van de dag.  Het door Aucxis 

ontwikkeld veilpakket “Aucxis Online” is 

uitermate geschikt voor veilinghuizen die 

gespecialiseerd zijn in verkoop van 

tweedehandsmaterialen, antiek, immobiliën, ...

Het standaard pakket biedt tal van 

functionaliteiten voor veilmeester en koper.  

Optioneel kunnen de look en feel van het 

pakket worden gepersonaliseerd.  Ook andere 

wensen, bijvoorbeeld berichtgeving via SMS, 

kunnen worden geïntegreerd.

Aucxis Online kan ook worden geïntegreerd als 

onderdeel van een administratief totaalpakket 

dat ook klantenbeheer en facturatie bevat.

Functionaliteiten 
veilmeester
Ÿ Aanmaak van diverse 

veilingen, gespreid 

over vrij in te stellen 

periodes.

Ÿ Aanmaak van diverse 

kavels met foto's en 

omschrijvingen voor 

elke veiling.

Ÿ Kavels kunnen in 

combinatie worden 

geveild.

Ÿ Beheer van 

biedranges, 

gebruikers, 

voorpaginaberichten, 

banners. 

Ÿ Mogelijkheid tot 

automatisch verlengen van de veilperiode 

bij last-minute biedingen. 

Ÿ Statistische informatie over biedgedrag , 

kijkgedrag, enz.

Ÿ Export van transacties naar de 

administratieve software.

Functionaliteiten koper
Ÿ Plaatsen van een bod, of proxy bod, met 

duidelijk inzicht in de extra kosten (BTW & 

opgeld). Een proxybod geeft aan wat een 

koper maximaal wenst te bieden, het 

systeem biedt automatisch tegen andere 

bieders.

Ÿ Duidelijk beeld van de interesse op elke 

kavel.

Ÿ De hoogste bieder krijgt automatisch een e-

mail bericht.

Ÿ Automatische melding via e-mail wanneer 

iemand een hoger bod heeft geboden op 

een kavel.

Ÿ Opmaak van een favorietenlijst van kavels 

waarin men is geïnteresseerd en die men 

wenst op te volgen.

Ÿ Eenvoudige informatieaanvraag via e-mail 

over een kavel aan de veilmeester.

Handige tools

De veilmeester kan de site volledig 

zelfstandig beheren en beschikt over 

diverse statistische informatie zoals 

kijk- en biedgedrag.

Integratie van sociale media

Bezoeker kan vrienden informeren 

over interessante artikelen.

AUCXIS ONLINE | projectvoorbeeld: Hobaho

Met Aucxis Online ontwikkelde Aucxis een krachtig, web based biedplatform dat veilinghuizen in staat stelt om 

diverse veilingen te organiseren en te beheren.  Hobaho is een gerenommeerd bedrijf in de Nederlandse 

sierteeltsector, dat diverse veilingen organiseert zoals leverbare bloembollenveiling (dagelijks), 

materialenveilingen, plantgoedveilingen, groene veilingen, inventarisveilingen, inbrengveilingen en online 

internetveilingen.  
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Aucxis Online toegepast voor de verkoop
van materialen door Hobaho
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E-CATALOGUE | projectvoorbeeld: Flower Bulbs Access

Op 11 juli 2006 lanceerde de H. Hoogervorst Holding bv uit Nederland een geavanceerd elektronisch 

bemiddelingssysteem voor bloembollen, genaamd Flower Bulbs Access (FBA), dat op een snelle en efficiënte 

manier zowel handel als logistiek via het internet coördineert.  De verkoop die vroeger gebeurde via 

bemiddelaars aan de hand van telefoon- en faxverkeer, verloopt nu volledig automatisch via een matching 

module van vraag en aanbod.
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Aanvoer
Het ganse proces start met het ingeven van de 

aanvoer via de zogenoemde 'kwekermodule'.  

Dit gebeurt door de kwekers zelf of door 

medewerkers van HB Veilingen of van het 

logistiek centrum waar de goederen worden 

afgeleverd.   Kwekers die geen gebruik maken 

van de module kunnen hun aanvoer via fax, e-

mail of telefoon doorgeven, waarna deze op de 

veiling in het systeem wordt ingegeven.  De 

aanvoer wordt dagelijks vanuit de 

kwekermodule over het internet geëxporteerd 

naar de centrale server en wordt daar klaar 

gezet voor de eerstvolgende verkoopsessie.

Biedprocedure
De kopermodule omvat de mogelijkheid om de 

aanvoer te bekijken, boden te plaatsen en 

dagoverzichten op te vragen. Kopers loggen in 

via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Zij kunnen bieden op drie catalogussen: de 

actieve catalogus, die op dat moment real-time 

wordt verkocht, de catalogus volgende verkoop, 

die de aanvoer bevat voor de eerstvolgende 

verkoopsessie en de overlijst catalogus, die de 

aanvoer bevat die niet werd verkocht 

gedurende de drie voorafgaande 

verkoopsessies.

Buiten de gebruikelijke aanvoerinformatie bevat 

het biedscherm tevens een 

betrouwbaarheidsindicator, die door de 

veilmeester wordt ingevoerd.  Deze indicator 

geeft de betrouwbaarheid van de kweker weer, 

m.a.w. in welke mate de opgegeven kwaliteit 

van de bol overeenstemt met de werkelijke 

kwaliteit.

Een koper kan op verschillende manieren een 

bod uitbrengen.

Toekenningsprocedure
De minimumprijs wordt door de veilmeester 

bepaald per product en gewas.  Bij het invoeren 

of selecteren van aanvoer door de kweker, 

wordt het 'minimum prijs' veld automatisch 

door het systeem ingevuld.

De catalogus wordt opengesteld voor het 

ontvangen van boden van 16.00 uur tot 08.00 

uur 's anderdaags.  Kopers brengen hun boden 

uit en de toekenning gebeurt volledig 

automatisch volgens onderstaande regels:

1. De koper met de hoogste prijs wordt als 

eerste geaccepteerd.

2. Bij gelijke prijs wordt de koper met het 

hoogste aantal als eerste geaccepteerd.

3. Bij gelijke prijs en aantal wordt het eerst 

ontvangen bod geaccepteerd.

Wanneer er na het verlopen van de biedtijd nog 

aanvoer onverkocht is, blijft deze tot één uur na 

de matching actief. De kweker kan dan zelf 

manueel nog boden aanvaarden.  De alsnog 

resterende aanvoer wordt naar de volgende 

verkoopscatalogus overgeheveld.  Wanneer 

partijen na 3 verkoopsessies nog onverkocht 

blijven, worden ze inactief geplaatst.  De 

kweker heeft dan de mogelijkheid zijn partijen 

in de "overlijst" te plaatsen, waar ze tegen elk 

bod kunnen worden verkocht.

De kweker kan in het biedingen-
overzicht de biedingen op zijn aanvoer 
gedetailleerd bekijken.  Hij kan de 
cataloog op 6 verschillende manieren 
filteren, en de informatie verder per 
kolom groeperen, sorteren en filteren.  
De laatste lay-out wordt opgeslagen bij 
het verlaten van het programma, zodat 
deze bij een volgende start van het 
programma niet opnieuw moet 
worden ingesteld.
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E-MEDIATION | projectvoorbeelden

Bij bemiddeling wordt onderhandeld tussen producent en koper of bemiddelaar over onder meer product, prijs, 

volume en afleveringsmodaliteiten.   In de elektronische versie wordt de prijs van een product of een lot bepaald 

door de evaluatie van deze verschillende factoren gedurende een bepaalde periode. Die evaluatie gebeurt door 

de bemiddelaar op basis van de ontvangen informatie, ofwel automatisch door het systeem via een hiertoe 

bepaalde toekenningsprocedure.
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Floranet, Brazilië

De verkoopsoftware van Floranet omvat een 

dagmarkt en een termijnmarkt via 

elektronische bemiddeling waarbij op actieve 

boden tegenboden kunnen worden gemaakt 

die vervolgens door de software worden 

geëvalueerd.

De toewijzing van de loten gebeurt als volgt:

Ÿ De basis is de referentieprijs.  Hierop 

worden boden automatisch gevalideerd of 

wordt er een tegenbod gegenereerd.

Ÿ Standaard is de referentieprijs de gewogen 

gemiddelde prijs van de contracten op die 

bepaalde partij.

Ÿ De agent kan de referentieprijs aanpassen 

of contracten manueel toekennen  in 

functie van het marktgebeuren.

Ÿ In principe worden de boden die gelijk zijn 

aan of hoger dan de referentieprijs 

automatisch gevalideerd.  De agent kan 

manuele toekenningen doen op basis van 

zijn commerciële feeling.  Hij beslist of hij 

de prijs zal laten meetellen in de 

berekening van de referentieprijs of niet 

(keuze: contrato manual of confirmar). Dit 

kan enkel voor de boden gemaakt via het 

systeem.

Sydney Fish Market, Australië

Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com



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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Aucxis is specialist in bedrijfsautomatisering. Gedurende meer dan 30 jaar hebben wij 

in de agrarische sector totaaloplossingen geïmplementeerd voor het automatiseren 

en informatiseren van alle veiling- en verkoopgerelateerde processen: aanvoer, 

verkoop,administratie, logistiek, bewaring en alle randprocessen. 

Vanuit deze kerncompetentie en ervaring is Aucxis uitgegroeid tot een gerenommeerd 

ICT partner die bedrijven begeleidt in hun automatiseringsprojecten, van ontwerp tot 

implementatie.

Contacteer ons voor een vrijblijvend
verkennend gesprek!

DE SYNERGIE
VAN DRIE
EXPERT
BUSINESS UNITS

Turnkey 

automatiseringsprojecten 

waarbij object identificatie 

centraal staat

Turnkey 

automatiseringsprojecten 

waarbij prijsvorming

centraal staat

PROCESS CONTROL

Procescontrolesystemen

voor industriële toepassingen

en productbewaring

OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE

OVER AUCXIS

E-TRADE REFERENTIES

Sinds haar oprichting in 1983, heeft Aucxis e-trade systemen ontwikkeld voor 

meer dan 150 veilingen en verkooporganisaties wereldwijd.  Buiten Europa 

worden onze systemen gebruikt in Australië, Brazilië, China, Kenia, Maleisië, 

Nieuw-Zeeland, Tanzania, Thailand, de VS en Zuid-Amerika.

Ons gamma varieert van geïnformatiseerde veilzalen tot uitgebreide 

verkoopnetwerken waarbij kopers kunnen bieden, via het internet, op elke 

veiling aangesloten op het netwerk.

Aucxis cvba

Zavelstraat 40

9190 Stekene

België

 +32 3 790 17 17T

 +32 3 790 17 18F

info@aucxis.com

www.aucxis.com

Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com
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