
KOSMOS
Hét digitale handelsplatform in de Cloud!

Met 35 jaar ervaring draaien er dagelijks meer dan 150 

veilingen succesvol op Aucxis-technologie. Als 

wereldmarktleider in E-Trade oplossingen voelden we 

de noden van onze klanten veranderen als gevolg van 

de digitale (r)evolutie. 

Op vraag van de markt gingen we op zoek naar een 

oplossing met de nadruk op gecentraliseerde, online 

tools voor kopers en verkopers. De huidige 

klokapplicaties vereisen veel hard- en software op de 

veiling site, terwijl gebruikers juist flexibeler en 

onafhankelijker willen kunnen werken.  

Na uitgebreide research werd KOSMOS geboren, ons 

standaard webgebaseerd verkoop- en informatie-

systeem. Deze innovatieve oplossing biedt kopers de 

mogelijkheid om te kopen via een standaard PC of 

mobiel via een iPad of smartphone. Het informatie-

portaal van haar kant biedt de nodige persoonlijke en 

algemene rapporten aan de verschillende 

gebruikersgroepen. 

Met het KOSMOS 
handelsplatform 
houdt u gelijke tred 
met de snel evoluerende digitalisering 
en de mogelijkheden en behoeften 
die daaruit voortvloeien.  

Patrick Bauwens, Business Unit Manager
E-Trade & Process Control



Ÿ Uitbreidbaar

Ÿ Onafhankelijk

Ÿ Generiek

Ÿ Gebruiksvriendelijk

Ÿ Flexibel

Ÿ Stand-alone veiling 

of in cluster

Ÿ Regelmatige updates

Ÿ Meertalig

Ÿ 24u/24u support

Ÿ Microsoft Azure 

Cloud Services

Ÿ Altijd en overal 

beschikbaar

Ÿ Veilige back-up data

Ÿ 24u/24u support

Ÿ GDPR compliant

Ÿ Beperkte 

basisinvestering

Ÿ Eenvoudig 

uitbreidbaar

KOSMOS
Hét digitale handelsplatform in de Cloud!

KOSMOS is hét platform waarmee aanvoerders, kopers, veilingmedewerkers en andere gebruikers 

zich via een internetverbinding kunnen connecteren. De gebruiker logt in op de webpagina en kan de 

software applicaties gebruiken op basis van zijn rol en zijn rechten - zonder download of installatie 

van software programma's! 

Onafhankelijk gebruik 

Alle functies zijn beschikbaar om een veiling te 

organiseren met verschillende klokken. Afhankelijk van 

de details van het project configureert Aucxis het aantal 

klokken, productbeschrijving, productlocaties, 

rapporten, daar waar van toepassing het aantal 

veilingen dat commercieel samenwerkt (cluster), enz. 

De beheerder definieert de verschillende gebruikers met 

hun rechten en rollen.

Iedere veiling of cluster bepaalt zelf hoeveel velden 

nodig zijn om hun product te omschrijven (grootte, 

klasse enz.) en bouwt eigen catalogi op. De lay-out van 

het koper-/veilmeesterscherm en van de aanvoer- en 

transactiestickets wordt vastgelegd bij de opstart van 

het project.  

Moduleerbaar webplatform
 
De webapplicatie omvat meer dan het veilen alleen. Via 

het informatieportaal kunnen kopers/verkopers ook 

algemene statistieken of persoonlijke informatie 

opvragen op basis van de opgeslagen transacties. Verder 

is er een constante datasynchronisatie tussen KOSMOS 

en het administratief pakket van de veiling, indien van 

toepassing. Hiervoor kan men gebruik maken van de 

standaard voorziene REST-API of een op maat gemaakte 

interface (csv, html, ...)
 
Generieke software

KOSMOS werd ontwikkeld in .NET en beschikt over een 

MS-SQL database. Wij bieden gegarandeerde werking 

en ondersteuning bij opening van de webapplicatie via 

Google Chrome. 

Voor gebruikers die onafhankelijk van een

PC-gebaseerde browser willen werken, is er de KOSMOS 

app.

Behoud van bestaande veilinfrastructuur

Kosmos kan naadloos gekoppeld worden aan reeds 

aanwezige Aucxis veilinfrastructuur (geïnformatiseerde 

veilzaal, Moby-Clock, ...).

Continue ontwikkeling

KOSMOS evolueert mee met de noden van de markt en 

van haar gebruikers. Het KOSMOS evolutiecontract biedt 

onder meer 24u/24 support, bug fixing, software 

updates en functionaliteiten op verzoek van de markt.

CLOUDKOSMOS



CONFIGURATIE

2020

2021

2022

ROADMAP
Stijgende klok
Productfoto’s

Webshop, eBay-achtige module

Backoffice (A-Fish)
Bemiddeling en contractverkoop
Traceerbaarheid van aanvoer tot verkoop
Inkoopveiling (reverse sale), ...

Jaarlijks worden bijkomende functionaliteiten 
op vraag van de markt geïntegreerd.



FUNCTIONALITEITEN
VEILINGMEDEWERKER

Ÿ Aanvoerders definiëren

Ÿ Kopers en subkopers definiëren

Ÿ Veilingen, productlocaties en productzones 
definiëren

Ÿ Product- en masterdata invoeren

Ÿ Ticketprinters definiëren

Ÿ Rechten bepalen van de gebruikers

Ÿ Kredietlimieten per koper bepalen

Ÿ Gedragsanalyse gebruikers

Ÿ Interface Aucxis veilzaal | Moby-Clock

Ÿ Automatisch importeren van valutakoersen

Ÿ Berekenen extra kost kopers voor andere 
valuta (functionaliteit op clusterniveau)

Ÿ Licentiebeheer

Ÿ Aanvoerverwachtingen invoeren

Ÿ Aanvoer registreren of importeren
(optie: koppeling met weegschaal)

Ÿ Aanvoertickets afdrukken per lot

Ÿ Bepalen veilvolgorde

Ÿ Transactietickets printen tijdens de 
verkoop op desbetreffende locaties

Ÿ Statistieken/rapporten opvragen

Beheer van het platform

Voorbereiden van de verkoop

Productdefinitie



Ÿ Versturen van aanvoerverwachting naar 
kopers via e-mail

Ÿ Catalogus opbouwen

Ÿ Veilvolgorde bepalen

Ÿ Verkoopmethode selecteren

Ÿ Startprijs (automatisch en/of manueel)

Ÿ Opgooi

Ÿ Snap (beveiliging tegen te lage startprijs)

Ÿ Inzicht gemiddelde prijs

Ÿ Audioverbinding koper

Ÿ Transactiebuffer voor corrigeren eventuele 
foutjes

Ÿ Rapporten raadplegen

Ÿ Aanmaken van real-time en 
pregedefinieerde (pauze) berichten

FUNCTIONALITEITEN
VEILMEESTER

Organisatie van de verkoop

Klokinstellingen

Klokinstellingen



FUNCTIONALITEITEN
KOPER

Ÿ Lay-out koopscherm personaliseren via widgets

Ÿ Aanvoerverwachting raadplegen

Ÿ Catalogus raadplegen

Ÿ Loten markeren

Ÿ Prebids maken

Ÿ Shoppinglijst aanmaken en beheren

Ÿ Live veiling volgen

Ÿ Kredietoverzicht

Ÿ Transactieoverzicht

Ÿ Audioverbinding veilmeester bij afhandeling 
transacties´

Ÿ 'Mijn prijs' veld definiëren

Ÿ Indicatie prijstrends

Ÿ (Historisch) transactieoverzicht

Ÿ (Historisch) overzicht gemiddelde prijzen 
van elke afgesproken productcategorie

Ÿ Andere gevraagde statistieken

Voorbereiden en kopen

Rapporten raadplegen

Koopscherm koper

Bevestiging koop



FUNCTIONALITEITEN
AANVOERDER Ÿ Aanvoerverwachting communiceren

Ÿ Prijzen eigen aanvoer opvragen

Ÿ Verkoop volgen

Ÿ Algemene rapporten 

Ÿ Persoonlijke (historische) rapporten

Aanvoeren, volgen, raadplegen

Aanvoer monitor koper

Pre-bid scherm koper



De KOSMOS app is een gebruiksvriendelijke tool voor de 

mobiele koper en is bruikbaar voor Apple iOS en 

Android. 

Ÿ Kopen op één klok

Ÿ Handig schakelen tussen de beschikbare klokken

Ÿ Aanvoerverwachting bekijken 

Ÿ Rapporten opvragen

Ÿ Kredietcontrole

Ÿ Visualiseren van 'Mijn klokprijs' met achterliggende 
formule, bijv. muntconversie

Ÿ Bekijken facturen in PDF met notificatie wanneer een 
nieuwe factuur beschikbaar is

Ÿ Markeren van loten

Ÿ Opstellen shopping list

Functionaliteiten

Toekomstige uitbreidingen

FUNCTIONALITEITEN
KOSMOS APP

KOSMOS heeft Brixham Trawler 

Agents mogelijk jaren voorsprong 

gegeven op zijn concurrenten 

om de belangrijkste visveiling van 

Engeland te worden.

Barry Young
Managing Director Brixham Trawler Agents

Contacteer
onze experten! Zavelstraat 40

9190 Stekene, België
+32 3 790 17 17
info@aucxis.com

Aucxis cvba

in

Aucxis: expert in bedrijfs-
automatisering

Met meer dan 35 jaar internationale ervaring 

biedt onze E-TRADE afdeling geavanceerde 

systemen voor het veilen en verkopen van 

agrarische producten (vis, fruit, groenten, 

bloemen, koffie, ...).  

Onze oplossingen omvatten onder meer 

geïnformatiseerde veilzalen, mobiele 

veilsystemen en bied- en verkoop-platformen 

in de cloud.

https://www.aucxis.com
https://www.aucxis.com
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