Wijzigingen kopers
Afmijnzaal/KOA
- Dubbel aanmelden met een aanmeldcode kan niet meer, niet op KOA en niet in de tribune
of de combinatie van die twee. Twee kopers voor hetzelfde debiteurennummer hebben voor
gelijktijdig kopen dus twee aanmeldcodes nodig, bijvoorbeeld 12345-1 en 12345-2
Vraag deze dus tijdig aan!;
-

Piepje in de tribune/KOA bij het verwijderen van een transactie is voor de herkenbaarheid
anders, dit is een langer piepje dan bij een toegekende transactie;

-

KVV X+Y (72+8) wordt niet meer getoond in de klokcirkel als er een transactie via
bank/KOA is gemaakt. 72+8 verdwijnt dus na 1e transactie en wordt vervangen door het
aantal nog beschikbaar;

-

Toewijzing van een transactie op basis gevraagd/gekregen, ingesteld door een koper.
Kopers kunnen in de bank instellen “Aantal gevraagd mag niet kleiner zijn dan aantal
beschikbaar”. Als dit staat ingesteld en de koopintentie om die reden niet wordt toegekend,
verschijnt in bank “Gevraagd aantal niet beschikbaar”;

-

Tonen van ladingdrager- en partijopmerkingen het klokfront.
De komende partij met partij- of ladingdrageropmerking heeft een andere achtergrondkleur
bij de aanvoerdernaam;

-

Tonen van het totaal aantal gekochte eenheden en bedrag op de tribunebank en KOA.
Getoond wordt de combinatie met het bedrag ‘totaal gekocht’, bedrag en het aantal.
(uitgezonderd commissionairs)

KOA
-

-

Het opstartproces KOA is aanzienlijk versneld, o.a. door snelladen van de foto’s;
Een pop-up met de partijfoto verschijnt wanneer er over de aanbodregels in het
aanvoerscherm bewogen wordt met de muis;
De minimum prijs wordt getoond in het aanvoerscherm;
Minimale en maximale afname bij een prebids is gewijzigd.
Een prebid wordt niet gehonoreerd als de minimale afname hoger is dan het ingestelde
maximum. Een prebid is zichtbaar bij opvragen van een nieuwe partij. Als de minimale
afname wordt verhoogd boven het vooraf ingestelde maximum van de prebid, is de prebid
voor de veilmeester niet meer zichtbaar. Mocht de minimale afname weer ingesteld worden
onder het in de prebid ingestelde maximum dan zal de prebid weer in het veilmeesterscherm
verschijnen;
Filterwaarden van ingestelde multifilters worden bewaard/opgeslagen.

