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Installatie FlowerForm Pro 
 
!! Download eerst uw nieuwe sleutel met kwekernummer zoals beschreven in de e-mail !! 

 
U gaat naar de downloadsite www.xs4all.nl\~jajaja. 

Scroll helemaal naar onderen en kies voor de FlowerForm Pro volledige versie  
(dus niet de upgrade). 

 

 
 
Kies Uitvoeren 
Kies de standaardinstellingen en klik telkens op volgende. 
 
Wanneer om het wachtwoord wordt gevraagd is dit 
Wachtwoord = FfPro@2013  (hoofdletter F klein f hoofdletter P kleine ro @2013). 
 
Tijdens de installatie wordt verschillende keren gevraagd of een bestaand bestand 
overschreven mag worden. Kies telkens voor JA. 
Nadat de installatie is voltooid sluit u alles af en gaat u naar de verkenner. 
FlowerForm wordt n.l. met een andere executabel opgestart en daarvoor moet u een 
nieuwe snelkoppeling maken. 
Ga naar de verkenner. 
Ga naar de c:\ schijf naar de map c:\flowerform. 
Klik met de rechter muisknop op het bestand FlowerForm ( dus niet FFFH). 
En kies voor kopiëren naar (dus niet kopiëren) en kies dan voor bureaublad  
snelkoppeling maken. Het icoon is hetzelfde maar u heeft nu ook een snelkoppeling 
met FlowerForm . 
 

 

 

 

 

 

In de map C:\FlowerForm staat ook een bestand FlowerForm 

http://www.xs4all.nl/~jajaja
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We gaan hier een snelkoppeling voor maken op het bureaublad 

Klik met de rechter muisknop op dit bestand. 

Er verschijnt het volgende menu  

  
 

Klik nu met de linker muisknop op Kopiëren NAAR (dus niet kopiëren) 

En in het vervolgmenu ook weer met de linker muisknop op Bureaublad (Snelkoppeling 

maken) 

Wanneer u nu de Verkenner afsluit heeft u een icoon van FlowerForm op uw Bureaublad 

Start FlowerForm op, het laatste gedeelte van de installatie wordt voltooid 
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Aan de slag in 9 stappen 

 
1 ) Persoonsgegevens / Invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad persoonsgegevens 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
2 ) Internet Instellingen Invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad Internet Instellingen 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
3 ) Print Instellingen invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad Print Instellingen 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
 
4 ) Briefnummers FloraHolland ophalen (alleen bij A4 printen) 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies FloraHolland Briefnummers t.b. A4 printen 
     Klik op Voorraad bijwerken en bevestig met OK 
 
5 )Importeren VBN Data 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Import 
     Klik op VBN DATA Importeren 
   Klik op VBN Data actualiseren  
 

6 ) Opstelblokken/ Veilgroepen maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Opstelblokken\ Veilgroepen 
     Klik op Toevoegen 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
7 ) Fustcodes  maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Fusten 
     Klik op Toevoegen 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
8 )Kopers aanmaken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Kopers 
     Klik op Import VBN 
   Zoek op naam of nummer en bevestig met OK 
9 ) Producten maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Producten 
     Klik op Toevoegen 
   Voer de juiste gegevens in en bevestig met OK 
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1 ) Persoonsgegevens / Invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad persoonsgegevens 
 

 
 

Kopje NAW Gegevens 

 

Voer in ieder geval uw Naam, Adres Woonplaats in. 

Deze gegevens worden ook gebruikt bij het printen van de brief 

EAN nummer is van toepassing voor beeldveilen 

Vul bij het rechterrijtje de gegevens in die u belangrijk vind 

 

Kopje Overige 
 
Zet een vinkje bij  Zelfkeur 2000 en Zelfkeur 
Vink de veilingen aan die u wilt gebruiken 
 

Kopje FloraHolland Instellingen 
Wijzig zonodig de instellingen. Standaard staat deze meestal goed  
 
 

Kopje VBA Instellingen 
Wijzig zonodig de instellingen. Standaard staat deze meestal goed  
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2 ) Internet Instellingen Invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad Internet Instellingen 
 

 
 
Term provider is hetzelfde als internetaanbieder 

 
E-mail adres    Voer de juiste gegevens in bij u we-mail instellingen 
 
Gebruikersnaam Postbus  Zijn bij sommige providers verschillend voor ophalen of  

Verzenden.Voer deze in. Zijn ze bij u hetzelfde, vul ze dan 
op beide regels hetzelfde in. 

 
Verbinding   Wanneer u ADSL heeft blijft verbinding leeg.  
 
Authenticatie vereist Sommige providers hebben extra veilige 

inlogbescherming. Voer z.n hier nogmaals uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in 

 
Host gegevens Klik op de knop wijzigen en voer nu uw pop3 en smtp 

server in.  
Om het eenvoudiger te maken staan er al een aantal 
providers ingesteld. Deze kunt u selecteren door op de 
knop Ophalen bij te klikken en daar uw provider te 
selecteren. 

 
Met de knop TEST kunt u controleren of de verbinding juist is ingesteld.  
 
BCC Kopie van EAB sturen naar. Is bedoelt voor ondersteuning bij problemen. 
Standaard hoort hier GEEN vinkje in te staan 
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3 ) Print Instellingen invoeren 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Algemene Instellingen  
     Tabblad Print Instellingen 

 
 

FloraHolland Kettingpapier 

Wanneer kettingpapier brieven gebruikt moet u alleen het linker gedeelte gebruiken. 

Printer   Selecteer hier uw printer 

Barcode  Voer de eerste barcode van uw kettinpapierbrief in 

NAW printen Heeft u voorbedrukte breiven met uw naam er op moet u dit vinkje 

verwijderen. Wanneer deze optie aangevinkt staat print 

FlowerForm uw NAW gegevens 

Hor. Marge   Dit zijn opties om de afdruk in de juiste vakjes aan te passen 

Vert. Marge  

Vinnk aan of u een kopie wilt printen voor klok en/of bemiddeling en wijzig z.n. aantal 

FloraHolland A4 Printen 

Wanneer u blanco A4 papier gebruikt moet u het rechter gedeelte gebruiken 

Kwekerenummer Selecteer hier het kwekernummer waarvoor A4 printen is 

aangevraagd 

Toegangscode Voer hie het wachtwoord in wat u van de klntenservice heeft 

ontvangen toen u zich aanmeldde voor A4 printen 

Buffer Hier selecteert u bij benaderng hoeveel brieven u per 4 weken 

gebruikt 

 

Aalsmeer Uniforme meerregelige brief 

Hier slecteert u de printerinstellingen voor VBA zowel kettingpapier als A4 

Printer   Selecteer uw printer 

Barcode  Voer de eerste barcode van uw kettinpapierbrief in 

NAW printen Heeft u voorbedrukte breiven met uw naam er op moet u dit vinkje 

verwijderen. Wanneer deze optie aangevinkt staat print 

Hor. Marge   Dit zijn opties om de afdruk in de juiste vakjes aan te passen 

Vert. Marge  
Vink aan of uw voorbedrukt kettingpapier of voorbedrukt A4 danwel blanco A4 papier 
gebruikt. 
Voer evt. kopieën in als u een kopie wilt van uw aanvoerbrief bij A4 printen 
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FloraHolland A4 Printen 
 

Printer   Selecteer uw printer 

Barcode  Voer de eerste barcode van uw kettinpapierbrief in 

NAW printen Heeft u voorbedrukte breiven met uw naam er op moet u dit vinkje 

verwijderen. Wanneer deze optie aangevinkt staat print 

Hor. Marge   Dit zijn opties om de afdruk in de juiste vakjes aan te passen 

Vert. Marge  
Voer evt. kopieën in als u een kopie wilt van uw aanvoerbrief bij A4 printen  
 
 
 
4 ) Briefnummers FloraHolland ophalen (alleen bij A4 printen) 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies FloraHolland Briefnummers t.b. A4 printen 
 

 
 
Klik op Voorraad bijwerken.  
Dit hoeft alleen de 1e keer. Hierna worden de briefnummers automatisch bijgewerkt. 
 
In geval van storing of wanneer de looptijd van uw briefnummers verlopen is moet u de 
aanwezige briefnummers verwijderen. Dit doet u met de knop leegmaken 
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5 )Importeren VBN Data 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Import 
     Klik op VBN DATA Importeren 
      Klik op VBN DATA Actualiseren 
 

 
 
ADVIES !!! Deze optie moet u regelmatig gebruiken om uw gegeven actueel te houden. 

Minimaal eens per maand 
Hiermee kunt u de meest recente productgegevens downloaden en automatisch laten 
invoeren bij wijzigen zoals sorteercodes e.d. 
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6 ) Opstelblokken/ Veilgroepen maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Opstelblokken\ Veilgroepen 

 
 

Hier voert u de opstelblokken of Veilgroepen in die u gebruikt, zodat udeze later bij uw 

product kunt koppelen 

 

Klik op Toevoegen 

 

 
 

Opstelblok  Vul hier het nummer van uw opstelblok 

Volgletter  Niet meer van toepassing 

Producten  Voer de naam in van het opstelblok 

Vestiging  Selecteer of deze gevruitk wordt voor Flora, VBA of Plantion 
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7 ) Fustcodes  maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Fusten 

Fustcodes 

 

 
 

 

 

In dit scherm kunt u de codes van de fusten invoeren welke u gebruikt. 
 

Verwijderen van de fustcodes doet u door middel van de fustcode aan te klikken en vervolgens te klikken 

op de knop Verwijderen. 

Wijzigen van fustcodes doet u door op een keurcode te klikken en vervolgens te klikken op de knop 

Wijzigen. Zie voor verdere instructies Invoer Fustcodes.  
 

 

Toevoegen. 
De fustcodes invoeren doet u door op de knop Toevoegen te klikken. 

Voer een fustcode in in het 1e vakje en klik vervolgens op OVERNEMEN 

Alle standard info over het fust wordt nu ingevoerd 
Klik OK om op te slaan 

 

Wanneer u klaar bent met het Wijzigen / Toevoegen / Verwijderen klikt u op de knop 

Afsluiten. U komt weer terug in het hoofdscherm. 
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8 )Kopers aanmaken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Kopers 

 

Indien u rechtstreeks levert aan kopers kunt u zijn gegevens in dit menu invoeren 

 

 
 

Toevoegen van kopers doet u door op de knop Import VBN te klikken.  

 

Verwijderen van de kopers waarmee u niet handelt doet u door op de naam van de koper 

te klikken en vervolgens te klikken op de knop Verwijderen. 

 

Wijzigen van kopersgegevens doet u door op een koper te klikken en vervolgens op 

Wijzigen te klikken. Zie voor verdere instructies Invoeren Kopers. 

 

Invoeren Kopers (nieuwe koper toevoegen) 
 

Klik op de knop Import VBN  
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Zoek op bedrijfsnaam door een naam in te voer (of gedeelte)  

Zoek op kopernummer door in het vakje Adminsitrtienjummer het kopernummer in te 

voeren 

 

 
 

 Klik op de juiste regel  en bevestig met OK 

 

 
 

Herhaal zonodig bovenstaande stappen om extra kopers in te voeren 

. 

Wanneer u klaar bent met het Wijzigen / Toevoegen / Verwijderen, dan klikt 
u op de knop Afsluiten. U komt weer terug in het hoofdscherm.
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9 ) Producten maken 
Ga naar menu   Gegevensbeheer 
    Kies Producten 
     Klik op Toevoegen 
 

 
 

Klik op toevoegen 

Automatisch producten toevoegen 

 

Voer de productcode in (als u die niet weet kunt u ook zoeken op Omschrijving  

 
U ziet in de lijst het gekozen product verschijnen, als dit klopt klikt u op OK  
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Hierna worden alle benodigde en verplichte gegevens ingevoerd. 
U hoeft alleen uw eigen waardes nog in te voeren. 
Op deze manier komen fouten met sorteercodes nauwelijks meer voor. 
U dient zelf nog wel periodiek de juiste codelijsten te downloaden voor recente 
gegevens zoals beschreven bij VBN DATA Importeren 
 
Het scherm is onderverdeel in rubrieken met een cijfer. Deze gaan we hier nu 
stapsgewijs toe lichten 
 

1) Kopje Algemene Productinformatie  
 

 
U dient een eige code in te vullen om het product later in de EAB eenvoudig terug te 

vinden. Dit mag een nummer zijn of tekst bijv. in dit geval carlton, deze info is alleen 

voor u van toepassing enwordt niet meegestuurd naar de veiling  
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2) Opstelblokken 
 

 
 

Selecteer hier per vestiging het juiste opstelblok door op de stippletjes aan de rechter kant 

te klikken en het juiste opstelblok te selecteren. Staat deze er nog niet tussen dan kunt in 

het geopende scherm op Toevoegen te klikken   
 

3) Standaard belading Fusten  
 

 
 
In dit gedeelte kunt u zo nodig de standaard belading en standaard fust in voeren.  
Dan wordt dit automatisch in het EAB ingevuld. 
Heft u telkens wisselende aantallen dan laat u dit leeg en vult u het pas tjdens  het 
maken van de EAB in  
 

4) ( positieve ) Keurcodes 
 

 
 
In dit gedeelte kunt u zowel negatieve als positieve keurcodes ingeven 
Selecteer deze door op het 3 hoekje aan de rechter kant te klikken en de juiste code te 
selecteren. Bij positief 3 kunt u zo nodig zelf nog een keurcode toevoegen 
 
Informatiecode =  alleen nog van toepassing bij vestiging RheinMaas 
Kwaliteit =   verplicht onderdeel ALLEEN voor Aalsmeer , kies A1 A2, of B1 
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5) Sorteerkenmerken / Keucodes 

 

 
 
In dit gedeelte kunt u uw standaardwaardes invoeren, zodat u dit niet telkens in het EAB 
hoeft te doen. Wisselt dit sterk dan laat u dit leeg en vult u het pas in  het EAB in 
 
U kunt de waarde in het witte vak typen of selecteren d.m.v. het pijltje aan de rechter 
kant 
U ziet rechts of een sorteercode verplicht dan wel geadviseerd wordt. 
Verplichte sorteercodes moet altijd ingevuld worden in het EAB  (er volgt een controile 
hierop tijdens  het maken van de EAB. 
Advies is niet verplicht maar verhoogt uw product info naar de koper 
 

6)  Fotocodes  

 

 
 

NB   Alleen van toepassing indien u geen beeldmodule heeft. (vol automatisch foto’s 

plaatsen in de beeldbank vanuit u EAB. 

In dit gedeelte kunt u uw standaardfotocde instellen. Indien u telkens wisselende foto’s 

per product gebruikt laat u dit leeg en vult u de code tijdens het maken van de EAB in 

Door op groene plusje ( + ) te klikken kunt u een fotocode toevoegen 
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U ziet dan het volgende scherm 

 

 
In het 1

e
 vakje kunt u een account kiezen. Dit is alleen van toepassing indien u meerdere 

kwekernummers hebt met verschillende beeldbank accounts 

 

In de lijst daaronder ziet u de door u ingebrachte fotocodes, staat de juiste er tussen, dan 

klikt u op SELECTEREN. Staat de de juiste code er niet tussen dan klikt u op 

TOEVOEGEN om e juiste fotoce toe te voegen 

 

 
Vul bij  het vakje FOTO ID de naam in zoals u deze inde beeldbank heeft genoemd en 

klik op OK 

(zonder het lange voorlopopnummer = EAN nummer, dit staat al ingevuld bij Beeldbank 

accounts en wordt er automatisch door FlowerForm voor geplaatst) 

 

U komt hierna terug in het vorige scherm, selecteer de de juiste fotocode en klik op  

SELECTEREN 

 

  
U ziet nu de regel met standaard geselcteerde foto 
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7) Aanvullende Productinfo 
 

  
 

In dit geeelte van het scherm kunt u zo nodig extra informatie invoeren die van belang is 

voor het veilen van de partij. Omdat dit sterk afhankelijks is oper transactie of koper 

kunnen we hier niet echt toelichting bij geven 

 

Het vakje Service code kunt u gebruiken om bij terugkoppeling van partijen eenvoudiger 

overzichten te maken. Dit vakje wis alleen voor persoonlijk gerik, de veiling doet niets 

met de info die hier staat. 

Veel gebruikt worden cijfers bijv. 1, 2, 3  

Bij de een is dit een aanduiding voor de kas, zodat er eenvoudig een overzicht per kas 

gemaakt kan worden. 

Bij de ander is dit eenaanduiding per broei, zodat je het eenvoudig het verschil per 

broeiperiode kunt bekijken. 

 

8 Prijzen 
 

 
 
 
Hier kunt u uw minimumprijzen invoeren. 
Invoer is in Euro’s ! 
Dus 0,22  voor  22 cent  
0,225   voor  22 en 1/2 cent 
1,25  voor  € 1,25 

EAB maken 
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Selecteer op het hoofdscherm het soort brief en de vestiging waarvoor u een EAB wilt 
maken 
 

 
 
Er kunnen verschillende soorten brieven en transportmiddelen gekozen worden door 
eenvoudig op de juiste knop te klikken 

 
Flora Holland  Klok 

 
 
Flora Holland Connect 
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VBA Klok 

 

 
 
VBA Connect 

 

 
 
VBA Monsterveilen 

 

 
 

PLANTION diverse keuze 
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Nadat  ereen keuze is gemaakt voor  het soort brief komt u in een vergelijkbaar scherm 
terecht 

 

 
Selecteer in de groene balk naast de tekst Partij Regel Toevoegen een product en klikt 
vervolgens op het groene plusteken om deze regel toe te voegen. 

 

 
 
Al naar gelang wat u bij de productgegevens hebt ingevoerd is de brief nu al helemaal 
ingevult of moet u nog enkel vakjes handmatig invoeren. 
Loop dit na en druk vervolgen op Afdrukken. U krijgt evt een waarschuwing voor de 
zaken die u bent vergeten 
Met de grote Groene Pijl recht in uw scherm kunt meer kolommen zichtbaar maken 
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Waarschuwingen ; 

 

 
 
Er verschijnen kleurmeldingen als er onjuiste sorteercodes zijn gebruikt 
Het beste is dan om naar productgegevens te gaan en bij het product de juist gegevens 
in te voeren. 
Wilt u het nu even snel aanpassen dan gaat u naar menuregel Partijdetails 
Dan kunt u in onderstaand menu de juiste sorteercodes aanpassen.  
Let op dit is eenmalig, de volgende keer staan er weer de vorige codes 

 

 
 
 
 
 

Snelmenu 
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Sluiten    Sluit de EAB af 

Beelveilen   Ga naar Beeldveilen 

Parijdeltails   Scherm waarin evt partijdetails kunnen gewijzigd 

Voorbeel   Afdrukbvoorbeeld van de aanvoerbrief 

Afdrukken   Printen van de aanvoerbrief 

Handmatig  Verzendklaar maken van eenEAB die u zelf met de hand op een  

     aanvoerbrief heeft ingevoerd 

Bewaar  EAB bearen maar nog niet afdrukken 

- Partij   Partijregel verwijderen 

Partij opslaan   Regel opslaan als standaard product 

Instellingen   Instellingen menu 
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Invoeren extra Sorteercodes in FlowerForm  
 
Ga naar uw brief (Kleine Partij of Grote Partij). 
Selecteer een product. 
Eens tuk naar rechts klikt u op de stippeltjes rechts naast het Groene Vakje Extra Sorteer 
Kenmekerken 

. 
Er opent zich een menu. 
 

 
 

Hier kunt u in het onderste gedeelte van het scherm uw waardes invullen voor de extra 

sorteerkenmerken (deze worden niet geprint op de brief ) 

Wilt u deze waarde VAST bij uw partijgegevens invoeren kunt u dit als volgt 
doen 
 
Ga naar menu  
Gegevensbeheer 
 Producten 
Selecteer het product waarbij u dit wilt instellen en klik op wijzigen 
In het gedeelte 5 Sorteerkenmerken, Keurcodese kunt u de standaardwaardes invullen 
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Flora Mondo 

( Klok Voorverkoop ) 
 
Hoe werkt het? 
 
U dient u eerst aan te melden voor FloraMondo op FloraHolland.com. 
Pas daarna kunt u in het EAB een klokvoorverkoopprijs meegeven 
 
Hoe werkt het in FlowerForm? 
Ga naar een brief ( kleine of grote partij ) en selecteer een product  
Wanneer u een prijs invoert bij KlokVoorVerkooop wordt automatisch 1/3 van je partij 
in FloraMondo geplaatst. 
 
Waar vult u de prijs in?  Dat kan op 2 plaatsen! 
 
VARIABELE PRIJS in de brief 
 
Elke dag een andere prijs invoeren doet u in het EAB onder het kopje KLOKVOORVERKOOP 
!! Denk erom !! invoer is in centen ‼  dus € 0,15 = 15  € 1,15 = 115 en € 11,50 =1150 
( wanneer u een komma gebruikt wordt het een halve cent) 
Afhankelijk van uw schermgrootte bevindt zich het invoervak uiterst rechts of klikt u eerst op de 
grote GROENE PIJL   om verder naar rechts te springen. En vindt u daar de kolom 
VOORVERKOOPPRIJS  
 

 
 
 
Invoervakje naar voren plaatsen 
 
U kunt de positie van deze kolom  evt. aanpassen   
Ga in dit scherm naar menu   OPTIES   KOLOMVOLGORDE AANPASSEN  
 

 
 
Daarna klikt u op de kolom van de Klokvoorverkoop en houdt de linker muisknop ingedrukt.  
(Het balkje wordt blauw en er verschijnt eens pijltje met een vierkant blokje.)  
Nu kunt u de kolom naar eigen wens naar links verplaatsen. 
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STANDAARDPRIJS bij Productgegevens. 
Wilt u een standaard voorverkoop prijs meegeven die elke dag hetzelfde is dan kan dat ook. 
Dit doet u bij de product gegevens. 
 
Let Wel !!! Hier vult u de prijs in EURO’s in ‼  dus € 0,15 =0, 15  € 1,15 = 1,15 en € 11,50 =11,50  
( beetje verwarrend euro’s en centen, wordt in latere versie aangepast) 
 
Menu  Gegevensbeheer  Producten 
 
Klik het product aan waar het om gaat en klik op wijzigen 
 
Rechts onderaan bij punt 8 ziet u het invoer gedeelte met Prijzen 
Voer hier uw standaard prijs in bij het vakje VOORVERKOOPPRIJS 
Standaard staat deze prijs nu in uw EAB (uiteraard kunt u deze nog wel wijzigen in het EAB) 
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Nieuwe extra knoppen 
 

 
 
Met deze knoppen kunt u een bestaande EAB op de volgende manieren opnieuw 
openen 
 
Inzien   U kunt later bekijken wat u in het EAB heeft verstuurd. 
  U kunt niets aanpassen 
Correctie   U kunt een reeds verzonden EAB corrigeren en opnieuw versturen 
  Barcode blijft hetzelfde 
Hergebruik  U kunt een eerder ingevoerde EAB opnieuw gebruiken 

Alle gegevens staan er al in en de barcodes worden automatisch 
opgehoogd 

Aperak   U kunt aperaks later alsnog raadplegen.  
  Hij wordt automatisch gekoppeld aan het bijbehorende EAB 
 
Ook de status regel per EAB is sterk uitgebreid. 
Hierop kunt u standaard nu al veel info v/d partijregel zien, maar daarnaast wordt ook 
automatisch de aperak(partijterugkoppeling) aan de juiste partij gelinkt. 
 
U kunt de volgorde van de kolommen eenvoudig zelf aanpassen door ze te verslepen.
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Beeldveilen 
 

FlowerFrom Pro kent 2 mogelijkheden voor Beeldveilen 

 

1 – Handmatig Beeldcodes invoeren en foto’s  uploaden via Beeldbank 

2 – Module volledig geautomatiseerd Beeldcodes invoeren en automatisch  

      uploaden naar Beeldbank 

 

In beide gevallen moet u eerst uw EAN nummer invoeren 

Dit kunt u doen in het menu  

Gegevensbeheer  Beeldbank Account  

 

 
 

Standaard zijn hier 2 beeldbank account gedefinieerd 

1 voor Flora Holland en 1 voor Plantion 

 

Heeft u meerdere kwekernummers met beeldbank accounts dan kunt u hier nieuwe 

toevoegen  

 

U kunt hier uw eigen EAN nummer ( vrij vertaald kwekernummer voor beeldbank) 

invoeren.  Klik hiervoor op de knop wijizgen 

 

 
Voer in het 1

e
 vakje uw EAN nummer 
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Handmatig Beeldcodes invoeren en foto’s  uploaden via Beeldbank 

 

U moet eerst de foto’s uploaden naar de beeldbank en de foto’s daar een code geven 

Vervolgens kunt u ze in FlowerForm standaard bij u product invoeren als u telkens 

dezelfde foto gebruikt. 

Wisselt u regelmatig van foto’s bij een product dan is het handiger om deze tijdens het 

invullen  van de EAB in te voeren 

 

Standaard invoer 

 

Ga naar menu Gegevensbeer  Producten  selecteer Product en klik op wijzigen 

 

 

 
 

NB   Alleen van toepassing indien u geen beeldmodule heeft. (vol automatisch foto’s 

plaatsen in de beeldbank vanuit u EAB. 

In dit gedeelte kunt u uw standaardfotocde instellen. Indien u telkens wisselende foto’s 

per product gebruikt laat u dit leeg en vult u de code tijdens het maken van de EAB in 

Door op groene plusje ( + ) te klikken kunt u een fotocode toevoegen 

U ziet dan het volgende scherm 
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In het 1

e
 vakje kunt u een account kiezen. Dit is alleen van toepassing indien u meerdere 

kwekernummers hebt met verschillende beeldbank accounts 

 

In de lijst daaronder ziet u de door u ingebrachte fotocodes, staat de juiste er tussen, dan 

klikt u op SELECTEREN. Staat de de juiste code er niet tussen dan klikt u op 

TOEVOEGEN om e juiste fotoce toe te voegen 

 

 
Vul bij  het vakje FOTO ID de naam in zoals u deze inde beeldbank heeft genoemd en 

klik op OK 

(zonder het lange voorlopopnummer = EAN nummer, dit staat al ingevuld bij Beeldbank 

accounts en wordt er automatisch door FlowerForm voor geplaatst) 

 

U komt hierna terug in het vorige scherm, selecteer de de juiste fotocode en klik op  

SELECTEREN 

 

  
U ziet nu de regel met standaard geselecteerde foto 
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Invoer in EAB 

 

Maak een EAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bovenste rij ziet u een knop FOTOCODES  

 

Voer in het groene vakje uw beeldcode 

 

Als u wilt kiezen uit een lijstje met eerder opgeslagen fotocode 

Klikt u op de stippeltjes aan de rechterkant van het groene vakje 

U krijgt onderstaand scherm 
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Selecteer 1 van de fotocodes uit het lijstje en plaats die d.m.v. de rode pijltjes aan de 

zijkant naar de 1
e
 positie in de lijst 

 

Klik op OK en deze foto wordt deze keer meegestuurd met uw partij 

  
 

U kunt ook in dit menu de fotocode ook vast aan het product koppeklen door een vinkje 

te plaatsen in het vakje naast BEWAAR BEELDNUMMER BIJ PRODUCTGEGEVENS 

 

U kunt een Standaard gekoppelde Beeldcode herkennen aan de kleur groen 

Een eenmalige fotocode is lichtgroen , een standaard gekoppelde fotocode is donkerde 

groen (pas na de 1
e
 x opnieuw selecteren van een product) 
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Beeldmodule   volledig geautomatiseerd Beeldcodes  

invoeren en automatisch uploaden naar Beeldbank 

 

Voordat u kunt Beeldveilen moet u eerst het juiste EAN beeldbank nummer en de 

inloggegevens van de beeldbank invoeren.  

FlowerForm plaatst n.l. automatisch de foto’s in de beeldbank en heeft daarom deze 

inloggegevens nodig. Dit wijzigt u als volgt. 

 

EAN nummer 

 

EAN nummer (te vinden in de beeldbank = 1
e
 13 cijfers van de fotokode) !! 

(waarschijnlijk staat dit al ingevuld ) 

Ga naar menu  Gegevensbeheer Algemene Instellingen  1
e
 tabblad Algemeen  

  

 
 

Heeft u meerdere kwekernummers en gebruikt u voor ieder kwekernummer een aparte 

beeldbank dan moet u per kwekernummer het juiste EAN nummer invoeren.  

 

Ga naar menu  Gegevensbeheer NAW Beheer 

 

Vul dan per kwekernummer het juiste EAN nummer in 

(u moet dan ook meerdere beeldbank accounts aanmaken, komt later in de instructie 

terug)  
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Inloggegevens van de beeldbank 

 

Ga naar menu  Gegevensbeheer  Beeldbankaccounts  

 

 
 

Klik op de regel van FloraHolland en daarna op de knop rechts WIJZIGEN 

 

 
 

Controleer het EAN nummer (druk zonodig op reset)  

Vul de juiste inlog gegevens in bij Login en voer het juiste wachtwoord in. 

(Zijn de zelfde als waar u mee inlogt in MyFloraHolland ) 

Klik op OK om op te slaan 

 

Wanneer u meerdere kwekernummers hebt en daarvoor ook verschillende beeldbanken 

gebruikt kunt u hier een extra account invoeren. Dan wordt automatisch per 

kwekernummer een foto geselecteerd. 

 

klik op de knop TOEVOEGEN  

 
 

U krijgt het volgende scherm 

 
Geef een duidelijke naam in het 1

e
 vakje (bijv naam kwekerij) en vul de overige regel in 

zoals hierboven bij het 1
e
 account beschreven en klik daarna op OK 
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Instellen Beelbankaccount per kwekernummer 

 

Ga naar menu  Gegevensbeheer NAW Beheer 

 

Ga naar de regel BEELDBANK ACCOUNT  en klik op het driehoekje rechts en selecteer 

het juiste account bij het juiste kwekernummer en klik daarna op OK 
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FOTO TOEVOEGEN IN PARTIJREGEL 

 

Maak een partijregel en klikt op het fototoestel op de partijregel  

 

 
 

 U komt in het volgende scherm met al uw eigen foto’s  

(zoek evt. de juiste map in de lijst aan de zijkant,  

deze map wordt onthouden wanneer u de volgende keer weer een foto wilt selecteren) 

 

 
 

Het kan zijn dat uw scherm anders wordt weergegeven 

U kunt dit dan aanpassen naar uw eigen wensen met de volgende opties  
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Rechtsboven klikt u op het vierkantje om de weergave te wijzigen 

 
 

In bovenstaand voorbeeld hebben we gekozen voor Grote Pictogrammen 

 

 
 

Ook kunt u voorbeeldweergave aanzetten 

Dit doet u linksboven in het menu ORGANISEREN 

 

U kiest dan voor INDELING en zet een vinkje bij NAVIGATIEVENSTER 
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U selecteert de foto voor uw EAB door rechtsonder op OPENEN te klikken  

Automatisch opent zich dan het volgende scherm 

 

 
 

FlowerForm geeft deze foto automatisch een unieke code. 

Mocht het fotobestand te groot zijn volgens de normen van de beeldbank dan wordt deze 

automatisch verkleind tot de juiste afmeting. 

U kunt onder de foto verschillende opties wijzigen 

FOTOSOORT  voor EENMALIG kiest u Aanvoerder  “KLOK FOTO” Eenmalig 

Deze foto wordt dan eenmalig meegestuurd en de volgende keer 

moet u opnieuw een foto selecteren. U klikt op OK en bent klaar 

 

Als u een foto voor LANGERE TIJD aan een product wilt 

koppelen kiest u “Aanvoerder klok foto toevoegen aan FlowerForm 

Fotoboek” 

Wijzig dan ook de datum bij geldig t/m en klik rechtsonder op het 

vinkje Foto standaard aan product koppelen. Klik daarna op OK 

Op deze manier blijft de foto voor de aangegeven periode aan het 

product gekoppeld. 

 

Fototype  Selecteer het type foto dat u hebt gemaakt (meestal container) 

 

Geldig t/m   Hier mee bepaalt u de einddatum tot wanneer deze foto standaard 

aan het product moet worden gekoppeld 

 

Rechtsonder kunt u nog kiezen of u uw logo standaard wilt toevoegen door een vinkje 

aan te kruisen 

(verderop wordt nog beschreven hoe u een standaard logo kunt instellen) 



41 

 

 

In het midden van het scherm ziet u een vakje met een aantal keuzes 

 

 
 

Vakje 1 is bestemd voor een logo, klik hier op en u kunt op dezelfde wijze als u 

hierboven beschreven bij een foto selecteren uw logo selecteren 

 

Banner is bestemd voor een vakje met eigen tekst (bijv. iets over milieu kenmerken)  

U dient dit plaatje wel zelf te ontwerpen.  

Klik zo nodig op vakje en selecteer weer op de hierboven beschreven wijze 

 

Vakje 2 is bestemd voor een detailfoto. klik hier op en u kunt op dezelfde wijze als u 

hierboven beschreven bij een foto selecteren uw detailfoto selecteren 

 

Clear Reset Met deze knop kunt u in een handeling alle toegevoegde logo’s banners en 

detailfoto’s weer verwijderen 

 

  Met deze knop kunt u de foto telkens een kwartslag draaien mocht dit nodig 

zijn 

 

Standaard Logo  Als u een logo met de naam logo1.jpg in de map c:\flowerform heeft 

geplaatst kunt u eenvoudig door op deze knop te klikken uw standaard logo linksonder 

toevoegen
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Wanneer u op Ok klik komt u terug in de EAB en ziet u de fotocode staan 

 

 
 

Om te controleren welke foto er aan de partijregel gekoppeld is kunt u op de stippeltjes 

naast de foto code klikken 

 

 
Onderstaand menu verschijnt  

 

 
 

Onderaan ziet u de foto en kunt u evt een foto wissen of van volgorde wijzigen 

 

Vervolgens wordt deze foto automatisch verstuurd met het EAB en hoeft u niet meer 

apart in te loggen in de beeldbank 
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U kunt uw foto’s ook beheren in het FlowerForm fotoboek 

U vindt hiervoor de knop onder Gegevensbeheer 

Er is een aparte keuze voor FloraHolland en Plantion. Deze foto’s worden volledig 

onafhankelijk van elkaar beheerd en verstuurd 

 

 
 

Hier kunt u de foto’s bekijken die in de beeldbank staan 

U kunt de status van de foto’s controleren en evt. apart uploaden als u dat niet direct bij 

het EAB wilt doen. 

 

 
 

Ook kan hier eenvoudig de geldigheidsdatum van een foto verlengd worden 

Klik op Geldigheidsdatum  

Voer in het menu het aantal dagen in dat de foto geldig moet blijven (bijv. 100 of 365) 
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Logo toevoegen. 

 
U kunt eenvoudig zelf uw bedrijfslogo toevoegen aan de productfoto 

Klik hiervoor op nummer één naast de foto 

 

 
 

U selecteert nummer 1 en komt dan in een vergelijkbaar scherm waarmee u ook de 

productfoto selecteert. Zoek uw logo en klik op openen. 

Vervolgens ziet u uw logo linksonder staan. 
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Standaard  Logo toevoegen 
 

Door uw logo op te slaan in de map C:\FLOWERFORM onder de naam LOGO1.jpg  

kunt u uw logo standaard op deze vaste positie in de klokfoto plaatsen 

U krijgt dan ook de keuze rechtsonder om dit automatisch bij iedere foto te doen 

 

U ziet dan de knop    

 

Wanneer u hier een vinkje plaatst zal automatisch uw logo worden toegevoegd bij al uw 

product foto’s  
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Order Florecom module 
 
 

Met de Florecom module kunnen handelaren eenvoudig orders naar u sturen . 
Deze orders kunt u dan inzien en zo nodig aanpassen. 
Indien een order compleet is kunt u daar eenvoudig een EAB van maken en naar de 
veiling versturen. 
In dit laatste hoofdstuk worden deze stappen beschreven. 
 

Ontvangen orders 
 
Er wordt automatisch door FlowerForm gecontroleerd op nieuwe orders. 
Dit gebeurt met een vaste interval die u zelf kunt instellen 
Dit doet u bij  
Gegevensbeheer 
 Algemene Instellingen 
Tabblad geavanceerd 
 

 
 
Stel dit in op een voor u prettige tijdsinterval. 
 
Telkens als er een order binnenkomt, geeft het programma een waarschuwing, d.m.v. 
een piep en er komt een melding op uw scherm. 
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Vindt u dit onvoldoende dan kunt u ook automatisch een SMS bericht laten sturen zodra 
er nieuwe orders binnenkomen. Dit kunt u instellen bij  
Gegevensbeheer 

SMS 
 

 
 

Hiervoor moet u wel een abonnement afsluiten bij een provider die dit verzorgt. 

Wij hebben een link op dit scherm geplaatst naar een voordelige provider. 

Hier kunt u zelf een abonnement afsluiten 

 

Inzien / Aanpassen /Verwerken Order 
 
Zodra er order zijn binnen gekomen kunt u die bekijken en verwerken. 
Klik op de knop Orders linksboven in het scherm 
 

 
 

 
Bovenaan het scherm ziet u een filter waarmee u kun tinstellen hoeveel orders er worden 

weergegeven in het scherm. Standaard staat deze op vandaag 

 
Dubbel klik op een orderregel om de order te openen, of klik op de knop Open order  
 

 
 
U ziet een vergelijkbaar scherm zoals hieronder 
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U ziet in het scherm de complete order met wensen m.b.t soort, potmaat sortercoders etc. 

en pijsvoorstel 

Linksonder zie u de afzender 

 

Bovenaan ziet u een knoppenlijst met acties die u kunt ondernemen 

 

 
 

Sluiten    Hiermee sluit u de order 

Accoord  Hiermee gaat u accoord met de order en wordt deze voor  

      accoord verzondern naar de afzender 

 

Accoord na overleg  U heeft overleg gehad via mail of telefoon en gaat alsnog  

     accoord 

Tegenvoorstel   U dient een tegenvoorstel in 

Annuleren    De order wordt gesloten   

Afdrukken   De order wordt geprint 

Verzenden   het accoord of tgenvoorstel wordt verzondenr 

Check Verschillen  Wanneer de order is aangepast door u kunt u door op deze   

     knop te kliiken d.m.v. een kleurnmarkering zien welke   

     rubrieken zijn gewijzigd 
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Verwerken order  EAB 
 
Indien een order akkoord is gegeven, kan hier heel eenvoudig een EAB van gemaakt 
worden. 
 
Selecteer de juiste orderregel door er op te klikken 
en klik vervolgens in de menubalk op EAB 

 
Bestaat een order uit meerdere regels die u in 1 x in een EAB wilt verwerken dan klikt u 
op het vierkante vakje voor de datum en sleept uw muis met de linker knop ingedrukt tot 
de laatste regel die bij deze order hoort.  
Op deze manier worden alle regels meegenomen naar de EAB.  
U kunt evt. ook selecteren met de CTRL of Shift toets ingedrukt en dan op iedere regel 
klikken. 
 
Nadat u op de knop EAB hebt geklikt kunt u kiezen naar welke vestiging de EAB moet 
 

 
 
Selecteer de juiste vestiging en klik op OK 
Vervolgens komt u in het EAB scherm waar alles al is ingevoerd en hoeft u alleen nog 
maar te kiezen voor Afdrukken. Hierna kunt u de EAB verzenden 
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EKT module 

FLOWERFORM  ElectronischeKlok Transactie  IMPLEMENTATIE 

 

 Er kan alleen een EKT worden gemaakt van een “Connect” levering 

 De EKT wordt altijd gebaseerd op een EAB, en wordt pas gegenereerd nadat de EAB 

verzonden is. De EKT is dan ook niet handmatig aan te passen. 

 Als de EAB verwijderd wordt, wordt automatisch ook de bijbehorende EKT verwijderd. 

 Indien het een Verkoop betreft aan een koper met de optie “EKT Versturen” áángevinkt, 

én er is een geldig emailadres ingevuld bij “EKT Versturen naar”, dan zal de EKT 

volautomatisch na de EAB worden aangemaakt én verstuurd (evt. CC e-mail adres invullen 

voor een kopie) 

 
 Sommige kopers willen graag eigen instellingen voor Veilingcode en Koknummer 

Daarvoor zijn de 2 onderste vakje s beschikbaar 

 Het is mogelijk om op basis van een eerder aangemaakte EAB de EKT te versturen , maar 

uitsluitend aan de koper die aan de EAB is gekoppeld.  Dit kan zich voordoen als de EAB 

naar is verstuurd naar een koper waar het emailadres niet was ingevuld, of het vinkje “EKT 

Versturen” uit staat. Klik in dat geval op de knop “EKT” : 
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 Aangemaakt en verstuurde EKT zijn naderhand terug te vinden op het tabblad “EKT”. Van 

alle EKT’s wordt alleen de eerste regel getoond. De laatste EKT staat bovenaan. 
 (Waarschijnlijk zal er in de praktijk weinig naar dit scherm gekeken worden. Het dient meer ter controle in de 

opstart / test fase.)    

 

 

Hiervandaan kunnen de EKT’s eventueel nogmaals verstuurd worden. Met dubbelklik 

worden de details 

van de EKT geopend. 

 

 

De Bron van de EKT 

kan ingezien worden 

onder dezelfde knop als 

“EAB Bron”. Daar is 

een extra tabblad 

toegevoegd :  
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TYPISCHE Scenario’s : 

TEST-FASE 

 Vul bij de relevante kopers een emailadres in waar de EKT’s naartoe moeten 

 Zet vooralsnog nog géén vinkje waardoor het automatisch gaat 

 Na het sturen van de EAB, klik op “EKT” om de EKT te genereren en te mailen 

 Neem contact op met ontvangende partij om te checken of het inhoudelijk correct is. 

Met name de aantallen (karren, legborden)  

 Extra aandacht voor deelkarren. Ik weet niet of deze wel geaccepteerd worden. 

 

Als blijkt dat het goed gaat: vinkje bij de koper aanzetten. Vanaf dat moment hoef je 

eigenlijk helemaal niets meer te doen. 
 

 

 

 

 


