
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.

Verneem meer over onze oplossingen op www.aucxis.com
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