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Release notes 

Voor u ligt de handleiding van de KOA (Kopen Op Afstand) module release 2020 
Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versies. 
 
- De opstarttijd van KOA is aanzienlijk verkort tot ca. 1 minuut, door een andere methode van foto’s laden; 
- Dubbel aanmelden op 1 aanmeldcode is niet meer mogelijk, dit geldt ook voor de combinatie KOA en tribune. U 

heeft voor 1 kopernummer meerdere aanmeldcodes nodig als met meerdere personen gelijktijdig wilt inkopen. 
Vb. 88888-1 88888-2 88888-3 enz.; 

- Instelling “Accepteer minder dan gevraagd”; 
- Tonen gekocht aantal en bedrag ook voor meerdere aangemelde banken en KOA’s of de combinatie daarvan op 

hetzelfde kopernummer; 
- In het koopscherm is het deelscherm KEURLABELS toegevoegd, hierdoor is de indeling van het scherm iets 

gewijzigd. De transacties staan in het standaard ingestelde scherm nu rechts onderin i.p.v. links onderin, het 
berichten venster is naar links verplaatst; 

- Het invoeren van prebids is uitgebreid met een op te geven maximum, waardoor u nooit meer ontvangt dan 
maximaal gevraagd bij verhogen van de minimale afname. 

 

Minimale eisen pc of laptop 

Waar moet uw PC aan voldoen? 
Processor:   1 GHz, 32-bits (x86) of 64-bits 
Besturingssysteem:  Microsoft Windows 10 (Lager dan Windows 10 kan geen support op worden gegeven) 
Schermresolutie:  17 inch beeldscherm met minimale resolutie van 1280 * 768. (aanbevolen) 
Toetsenbord:   QWERTY (apart numeriek gedeelte op het toetsenbord wordt aanbevolen) 
 
Voor een goede werking van KOA is het van belang, dat de netwerkverbinding met netwerkkabel tot stand wordt 
gebracht. Het gebruik van KOA over een draadloos netwerk (Wifi) wordt afgeraden. 
 
De afdeling ICT kan een goede werking van de KOA software niet garanderen als tijdens het gebruik van de KOA 
software er ook andere programma’s op de laptop of PC draaien. 
 
Headsets 
Om KOA te kunnen kopen is een goede headset vereist. Deze kunt u via Plantion aanschaffen. De kosten hiervoor 
bedragen € 50.00. Bij verdere vragen, neem contact op met Patricia Willemsen. 
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1. Opstarten, inloggen,  updaten, bijwerken en afsluiten 

 

 Opstarten laptop of PC 1.1
Voordat u de laptop of pc gaat  opstarten dient u eerst de usb headset aan te sluiten op één van de usbpoorten van uw 
computer. Als u dit achterwege laat zal eventueel benodigde communicatie met de veilingmeester niet kunnen 
plaatsvinden. 
 

 Opstarten programma 1.2
Voor het starten van het programma dubbelklikt u op de KOA 
snelkoppeling op het bureaublad van uw pc. U kunt ook het Windows 
10 startmenu gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aanmeldscherm KOA Module Plantion 1.3
Voor het aanmelden op de KOA Module van Plantion wordt dezelfde 
aanmeldcode en pincode als in de Plantion tribune gebruikt. Bij de 
eerste keer aanmelden zullen beide invulvakjes leeg zijn, daarna zal de 
laatst gebruikte aanmeldcode onthouden worden.  
 
LET OP! PER AANMELDCODE KAN SLECHTS 1X WORDEN AANGEMELD 

IN DE TRIBUNE EN / OF OP KOA.  

 

Als u gelijktijdig met meerde personen op 1 kopernummer wilt kopen kan dit wel, echter dient u hiervoor over 

meerdere aanmeldcodes te beschikken. Voorbeeld uw koper nummer is 88888 met sleutelnummer 1 dan is uw 

aanmeldcode 888881. Een tweede, derde etc. persoon die zich wil aanmelden dient dan over een eigen aanmeldcode 

te beschikken, bijvoorbeeld 888883 of 888886. 

  



   

PLANTION KOPEN OP AFSTAND,  HANDLEIDING 
 

KOA handleiding  6 / 30 
KOA versie 2.10.0.4  

 

Kopers die met hetzelfde kopernummer 88888 met verschillende sleutelnummers, bijvoorbeeld 888881 en 888883, 

zijn aangemeld, zullen bij gelijktijdig drukken (multitransactie) alleen de eerst gevraagde koopintentie gevalideerd zien. 

Een 2e of eventueel 3e koopintentie op hetzelfde kopernummer in dezelfde klokstop (multitransactie) zal door het 

veilsysteem worden genegeerd.    

Extra aanmeldcodes kunnen worden aangevraagd bij relatiebeheer@plantion.nl of bij uw relatiebeheerder. Let op, een 

extra sleutel is pas de volgende werkdag actief. 

 Nieuwe versie beschikbaar (update) 1.4
In het geval er een nieuwe versie van het KOA programma beschikbaar is krijgt u onderstaande melding. 
 
Melding: Versie controle 
U klikt op “Ja “ en volgt de instructies. 
Binnen enkele ogenblikken wordt de 
nieuwste versie van de KOA-software 
geïnstalleerd en kunt u verder gaan. 
 
 
 
 
            
 

 Controle transacties eerdere veildatum 1.5
Na het aanmelden controleert de KOA module of dat er transactiebestanden van een eerdere veildatum aanwezig zijn. 
Als deze worden aangetroffen wordt de vraag gesteld of u deze wilt verwijderen. Deze vraag kunt u met F2 of muisklik 
Ja (voorkeur) of met F10 of muisklik Nee beantwoorden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        

 Ophalen aanvoerbestanden 1.6
Na het aanmelden controleert de KOA module of er nieuwe aanvoerinformatie beschikbaar is. 
 

 
        
Plantion adviseert om de nieuwe aanvoer op te halen (F2 of muisklik Ja). Dit is in een aantal seconden gedaan. Tijdens 
het ophalen van de nieuwe aanvoer worden ook nieuwe assortiment en partijfoto’s opgehaald. Als gekozen is om de 
aanvoerbestanden op te halen wordt de voortgang hiervan getoond door het systeem. 
 
 

mailto:relatiebeheer@plantion.nl
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 Nieuwsbrief KOA 1.7
Na de eerste keer  opstarten van de KOA module wordt de nieuwsbrief getoond 
Vaste onderdelen van de nieuwsbrief zijn: 

- Telefoonnummers helpdesk en logistieke service 
- Aantal ladingdragers van de actuele veildag 
- Veil en pauzetijden,  
- Eventuele aangevuld met actuele items. 

 
U kunt de nieuwbrief afsluiten door “F10” te drukken of “muisklik AFSLUITEN”, hier na bevindt u zich in het 
koopscherm. Vanaf dit moment kan er gekocht worden. Om de nieuwsbrief nogmaals in te zien klikt u in het 
koopscherm  boven in de grijze balk met de linkermuisknop op ‘Berichten’ en vervolgens op ‘Nieuwsbrief’ 
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 Het koopscherm 1.8
Nadat de aanvoerbestanden zijn opgehaald en het nieuwsscherm is afgesloten, verschijnt het koopscherm. 
Er kan vanaf dit moment gekocht worden mits de klokken actief zijn. (Zie verder onder hoofdstuk 2 Kopen) 
 

 
 

 Bestanden bijwerken 1.9
Aangeraden wordt om bij iedere keer dat u inkoopt, alle bestanden bij te werken om data-, stam- en fotobestanden 
actueel te houden, dit doet u door, linksboven in het scherm met de linkermuisknop te klikken op “Bestand”, daarna 
klikt u nogmaals met de linker muisknop op “Download alle bestanden”. 
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 Lijnvertraging / internetsnelheid 1.10
Elk basis abonnement internet is voldoende snel om KOA goed te laten werken. 
Belangrijker is in dit verband de lijnvertraging, of wel hoe lang wordt gewacht 
met het verzenden van de door u uitgeoefende klokstops in de KOA module.  
 
 
 
 
De lijnvertraging staat weergegeven in de twee blokjes links onder in uw scherm die in ms (milliseconden) de actuele 
(1e blokje) en gemiddelde (2e blokje) lijnvertraging weergeven. Als beide blokjes constant groen zijn is alles prima, de 
lijnvertraging is dan minder dan 40 ms. Tussen 40 en 80 ms kleuren de blokjes geel en zit u in de gevarenzone maar 
KOA blijft actief. Boven de 80 ms kleuren de blokjes rood en is kopen niet meer mogelijk. Er verschijnt dan links onder 
in de hoofdklok een rode tegel met wit gekleurde hand die aangeeft dat kopen niet mogelijk is. Deze hand ziet u ook zo 
lang geen actieve klok gekozen is. U dient uw laptop of PC met een netwerkkabel aan te sluiten op uw router. In geval 
van problemen met een WiFi verbinding vindt vanuit Plantion geen ondersteuning plaats. Belangrijk is ook dat op de 
achtergrond geen andere Windows programma’s actief zijn die gebruik maken van internet. Windows update en Skype 
zijn beruchte boosdoeners als het gaat om het vertragen van de lijn.  
 

 Handelsportaal 1.11
Onder Handelsportaal vindt u eenvoudige webbrowser, het wordt niet aanbevolen om deze te gebruiken tijdens het 
inkopen, in verband met mogelijke negatieve beïnvloeding van de lijnvertraging. 
 

 Venster 1.12
Als u op venster klikt ziet u de hier afgebeelde pop up verschijnen, waarmee u de 
afzonderlijke deelvensters aan- of uit kunt schakelen. Over het algemeen wordt dit 
niet aangeraden omdat daarmee nuttige informatie onzichtbaar wordt en voor u 
interessante partijen mogelijk niet opgemerkt worden. 
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 Programma verlaten 1.13
Om het programma af te sluiten kiest u linksboven in het scherm “Bestand” d.m.v. de linkermuisknop en klikt u 
nogmaals met de linker muisknop op programma verlaten. 
 
 

 

 
 

 Hulp op afstand 1.14
Mocht u tijdens het gebruik van KOA problemen ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk tel. 
+31 318 661 760. Mogelijk wordt u dan gevraagd, het programma hulp op afstand te starten. Hiervoor dubbelklikt u 
met de linkermuisknop op het Plantion Passiebloemlogo rechts boven in uw scherm en volgt u de aanwijzingen van de 
helpdeskmedewerker. 
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2. Inkopen 

 
 

Door met de linkermuisknop op een groen (actieve) klokicoon   te klikken selecteert u de gewenste klok. 
Ook kunt u hiervoor de toetsen 1, 2 of 3 gebruiken. U koopt door net als in de tribune bij de door u gewenste prijs op 
een vooraf gekozen aantaltoets te drukken en zodoende de “wijzer” van de klok te stoppen. 
  



   

PLANTION KOPEN OP AFSTAND,  HANDLEIDING 
 

KOA handleiding  12 / 30 
KOA versie 2.10.0.4  

 Aanbod raadplegen en markeren van partijen 2.1
 

 
 
 
Om het aanbod te raadplegen klikt u links boven in het 
koopscherm op “Aanvoer” waarna nevenstaand pop-up 
scherm kan verschijnen.  
 
Plantion adviseert om de nieuwe aanvoer op te halen (F2 of 
muisklik Ja), of als u dit zojuist bij de opstart van het 
programma heeft gedaan,  (F10 of muisklik Nee). Vervolgens 
komt u in het aanbodscherm. 
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Hierna ziet u in de onderste helft van het scherm de aangeboden partijen voor de actuele datum. Als u het aanbod van 
de volgende veildag wilt bekijken, zult in het multifilter de juiste datum moeten kiezen en klikt u op “Selectie 
toepassen”. De lay-out van het scherm is naar eigen wens aan te passen. (Zie bij instellingen) 
 
Door nu met de linkermuisknop op het kolomhoofd “Product” te klikken wordt het aanbod alfabetisch gesorteerd op 
productnaam. U kunt nu eenvoudig door het aanbod scrollen door 1 van de aanbodsregels aan te klikken en 
vervolgens met de ↑↓ toetsen of de Page Up / Page Down toetsen op het keyboard langzaam of snel door het 
aanbod te navigeren. Zie voor verdere instellingen met betrekking tot het aanbodscherm 4.16. 
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 Markeren van partijen 2.2
Een partij die voor u interessant is, kunt u eenvoudig markeren door er met de linkermuisknop op te dubbelklikken. De 
partijregel krijgt dan een groene achtergrondkleur. Dit kunt u ook doen door de partijregel d.m.v. één muisklik te 
selecteren en vervolgens op toets F3 te drukken dan wel in het scherm op “Markeer”te klikken. Als u dit ongedaan wilt 
maken, selecteert u nogmaals de partijregel en herhaalt voorgaande handeling. 
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 Prebids 2.3
De KOA applicatie biedt de mogelijkheid om vooraf en onafhankelijk van de veiling prebids uit te brengen op voor u 
interessante partijen. U klikt op “Prebid” of drukt op “F5” en geeft achtereenvolgens de gewenste prijs, het aantal 
eenheden dat u wilt kopen en het maximaal aantal eenheden dat u toegewezen wenst te krijgen in. De prebid zal 
alleen dan gevalideerd worden als de wijzer van de klok de ingestelde prijs bereikt en de minimale afname bepaald 
door de veilingmeester binnen de door uw gestelde criteria voor gewenst aantal en maximaal te accepteren aantal ligt. 
Als het gevraagd aantal hoger is dan de minimale afname zal bij het bereiken van het gewenst prijsniveau de prebid 
altijd worden toegekend voor zover dit aantal beschikbaar is. Bij het invoeren van de prebid kleurt de partijregel blauw 
en worden de ingestelde prebidwaarden zichtbaar, als u de hiervoor beschikbare kolommen aan de aanvoertabel hebt 
toegevoegd (zie instellingen). Let op, een eenmaal ingestelde prebid  wordt opgeslagen en wordt ook uitgevoerd 
indien uw KOA programma niet actief is.  
 
Een prebid kan weer verwijderd worden zolang de betreffende partij nog niet op de klok is verschenen. Dit doet u door 
de betreffende regel te selecteren en de procedure prebid te herhalen waarbij de waardes voor prijs, gewenst aantal 
en maximaal aantal op 0 (nul) worden gezet en opgeslagen. De blauwe markering van de partijregel zal verdwijnen ten 
teken dat de prebid succesvol is verwijderd en de waarden in de kolommen Prebid prijs, Prebid aantal en Prebid max. 
aantal staan weer op nul. 

 
 

 
 
Markeringen en prebids worden tijdens de veiling in komende partijen zichtbaar door een wit gekleurde achtergrond 
(zie onderstaande afbeelding van koopscherm) Op het moment dat een gemarkeerde partij of partij met prebid op één 
van de klokken in komende partijen verschijnt, hoort u een audiosignaal op het moment dat de door u gemarkeerde 
partij wordt geveild. 
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 Multifilter 2.4
Binnen het aanbod kunt u met behulp van het multifilter instellingen maken en zodoende producten filteren op basis 
van door u gewenste criteria. U kiest allereerst de gewenste datum eventueel in combinatie met een eerder gekozen 
lay-out en/of filter. Het filter kan gelijktijdig worden ingesteld voor  één of meer van de in de staande rode ovaal 
genoemde categorieën. In onderstaand voorbeeld wordt gefilterd op het keurlabel “Duurzame Bloemist”.  
 

 
 
Een filter stelt u in door in één of meer van de gewenste categorieën één of meerder waarden te selecteren die voor u 
van belang zijn. 
 
Na instellen en toepassen “F2” van het filter ziet u het resultaat in uw scherm, eventueel kan het filter worden 
opgeslagen voor gebruik in de toekomst. Op deze manier kunt u éen of meerdere filters voor definiëren en opslaan 
voor hergebruik, zodat u een volgende keer door middel van selectie toepassen snel de gewenste resultaten kunt 
tonen. Gemaakte selecties kunnen eventueel worden opgeslagen als Excel bestand “F4” of worden afgedrukt “F6”. 
 
Het filter slaat u op de door te klikken op de omcirkelde diskette, vervolgens geeft u het filter een naam en klikt u op 
opslaan of drukt u op de toets “F2”. Om een opgeslagen filter te verwijderen klikt u op de recycle bin en bevestigd de 
vraag “De instelling zal worden verwijderd. Doorgaan?” met “F2” of “muisklik Ja”  
 
Bij hergebruik van een opgeslagen filter selecteert u wederom de datum en het gewenste filter en klikt u op “Selectie 
toepassen”. 
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 Tonen van foto’s 2.5
 

 
 
Foto’s kunt u op twee manieren zichtbaar maken, of door de gewenste partijregel te selecteren en toets “F9” of 
“muisklik Toon Foto” te gebruiken of 2 door voor de partijregel met de cursor (muis) over de foto-icoontjes in de 
partijregel te schuiven. 
 

 Exporteren aanbod 2.6
Indien gewenst kunt u het al dan niet gefilterd aanbod exporteren via “F4” of “muisklik Exporteren” en opslaan als 
bestand. Om dit bestand te openen en in te zien heeft u een spreadsheet programma nodig (bijvoorbeeld Excel).  
 

 Afdrukken aanbod 2.7
Ook is het mogelijk het aanbod te printen op een onder Windows ingestelde printer door te drukken op “F6” of 
muisklik “Afdrukken” 
 

 Afsluiten 2.8
Door te drukken op “F10” of “muisklik “Afsluiten” verlaat u het aanvoerscherm en komt u terug in het koopscherm, u 
bent gereed om te gaan inkopen. 
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3. Inkopen 

Inkopen op de klokken van Plantion geschiedt door het zogenoemde multitransactie veilen. Dit principe houdt in dat 
binnen een klokstop meerdere transacties kunnen plaatsvinden. De klok hanteert hiervoor na een klokstop een 
zogenoemde nascantijd van ca. 30 milliseconden. Wie binnen deze fractie van een seconde heeft mee gedrukt, zal 
binnen de beschikbaarheid van het product ook van het gewenste product worden voorzien.  
 

 Gebruik van het toetsenbord 3.1
Onderstaand ziet u een overzicht van de sneltoetsen die voor het KOA programma gebruikt worden. 

Door met de linkermuisknop op een groen (actieve) klokicoon   te klikken selecteert u de gewenste klok. 
Ook kunt u hiervoor de toetsen 1,2 of 3 gebruiken. U koopt door net als in de Plantion tribune bij de door u gewenste 
prijs op een vooraf gekozen aantal toets te drukken en zodoende de “wijzer” van de klok te stoppen en de transactie 
tot stand te brengen. 
 
Let op dat bij het veilen met veelvouden net als in de tribune het gevraagde aantal wordt afgerond op het 
bovenliggende veelvoud.  
 
Voorbeeld: de veilingmeester hanteert een minimale afname van 4 en een veelvoud van 4, u stopt de klok met de 
aantaltoets 6, dan zult u er u in dit geval 8 ontvangen mits beschikbaar. Het veilen met een veelvoud van de minimale 
afname wordt vaak toegepast bij karren die per laag gemengd zijn, maar bij ook bij losse eenheden waarbij het niet 
wenselijk is dat 1 enkel exemplaar overblijft. 
 
KLOKKEUZE 
1, 2, 3 = KOPEN OP KLOK Toets 1, 2 of 3  

= KOPEN OP KLOK 1, 2 of 3 (muisklik) 
  
AANTALLEN KOPEN 

 
Z  =  1  S  =  8  W  =  16 
X  =  2  D  =  9  E =  18 
C =  3  F  =  10  R  =  20 
V  =  4  G =  11  T =  25 
B  =  5  H  =  12  Y  =  30 
N  =  6  J  =  14  U  =  40 
M  =  7  K  =  15  I  =  REST 
 
OVERIGE TOETSEN 
 
A =  AUDIOAANVRAAG (contact veilingmeester bv. i.v.m. abuis koper) 
5 =  GA DIRECT NAAR SUBNUMMER 99 , COMISSIONAIR 
L =  KOPEN OP SUBNUMMERS AAN / KOPEN OP SUBNUMMERS UIT 
O =  KOPEN EENHEDEN / KOPEN HELE LADINGDRAGERS 
 
Eventueel kan een deel van de toetsen naar voorkeur geprogrammeerd worden, bijvoorbeeld door de aantallen 1 t/m 
10 in het numerieke gedeelte van het toetsenbord onder te brengen. Dit heeft wel consequenties voor de klokkeuze 
toetsen. (Zie verder bij instellingen) 
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 Het koopscherm (lay-out) 3.2
Het koopscherm bestaat ruwweg uit 2 gedeelten, het linker gedeelte toont de voor inkoop actieve klok, het rechter 
gedeelte laat de volgklokken zien. De actieve klok is ook altijd zichtbaar als volgklok. U wisselt van actieve klok door de 

kiezen met de toetsen “1”,”2” of “3” of met de muis linksboven te klikken op de gewenste actieve klok . In 
principe is de lay-out geheel aan uw persoonlijke voorkeur qua kleur en vorm aan te passen en op te slaan.  
 

 
 

 Komende partijen 3.3
Bij zowel de actieve klok als de volgklokken ziet u boven de klokken de komende partijen, dit zijn eerstvolgende 
partijen die geveild zullen worden.  
Bij de standaardinstelling worden de komende partijen van bovenuit ververst en is de onderste partij de eerstkomende  
partij op de klok. De witte achtergrond van sommige partijregels in komende partijen duidt er ofwel op dat u deze 
partijen in het aanbod als interessant gemarkeerd heeft, ofwel er is door u een prebid op geplaatst. 
 

 Kopen van volle karren 3.4
Met gebruik van de toets “O” stelt u het kopen van ladingdragers in. Er verschijnt dan een icoon in de hoofdklok om 
aan te geven dat in plaats van eenheden volle karren worden gekocht. 
De functie schakelt automatisch uit op het moment dat: 

 U een transactie maakt; 

 Er een partijwissel is op de klok; 

 U van klok wisselt. 
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 Commissionairs 3.5
Commissionairs zijn kopers die in opdracht van andere kopers inkopen. Vaak worden hiervoor zogenoemde  
subnummers gebruikt, dit zijn instelbare nummers in de range 1 – 99, waarop rechtstreeks of in deelkoop gekocht kan 
worden. Deze door relatiebeheer@plantion.nl  ingestelde subnummers zijn verbonden met de debiteurennummers 
van bij Plantion ingeschreven kopers en kunnen door de commissionair worden ingesteld (midden boven in het 
koopscherm)  De range 1 – 98 is bedoeld om direct op in te kopen. Dat wil zeggen vb. een specifiek subnummer 5 staat 
ingesteld, dit subnummer is vb. gekoppeld aan debiteurennummer 12345.  
 
Met de toets “L” kan nu gekozen worden om het ingestelde subnummer “aan” of “uit” te zetten om zodoende voor de 
klant of het eigen kopernummer in te kopen.  
 
Als subnummer 99 staat ingesteld en met “L” is geactiveerd is er sprake van zogenoemde deelkoop. Als nu de klok 
gestopt wordt, wordt met behulp van automatisch tot stand gebracht audiocontact het gekochte aantal 
door de veilmeester op aangeven van de commissionair over de gewenste subnummers verdeeld. Als 
commissionair ontvangt u net als andere kopers een piep bij een geslaagde koop, hierna ontvangt u nog een 
piep ten teken dat u contact heeft met de veilmeester om de gekochte aantallen te verdelen, als meerdere 
commissionairs binnen 1 klokstop actief zijn kan het zijn dat u hier heel even op moet wachten. Als een subnummer 
actief is ziet u dit aan het icoon linksboven in de hoofdklok. 
 

 
 

 Transacties 3.6
Op het moment dat een koopintentie wordt toegekend en de status van transactie krijgt hoort u een piep op uw 
headset en wordt de transactieregel een aantal seconden in geel getoond rechts onder in het koopscherm. Naarmate 
u meer transacties maakt vult dit scherm zich en zult met gebruik van de muis moeten scrollen om eerder gemaakte 
transacties te kunnen zien. Ook kunt u hiervoor het transactieoverzicht raadplegen. Gewiste transacties hebben een 
rode achtergrond en de tekst is doorgehaald.  

mailto:relatiebeheer@plantion.nl
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 Transactieoverzicht raadplegen, opslaan en afdrukken 3.7
Tijdens en na de veiling kunt u ook het transactieoverzicht raadplegen, hierin vindt u alle tot dan toe gemaakte 
transacties. Eventueel kunt u dit per dag opslaan (exporteren) door  “F4” of “muisklik Exporteren” en opslaan als 
bestand. Om dit bestand te openen en in te zien heeft u een spreadsheet programma nodig (bijvoorbeeld Excel). 
Ook is het mogelijk het transactieoverzicht  te printen op een in Windows ingestelde printer door te drukken op  “F6” 
of “muisklik Afdrukken” Dit kan rechtstreeks vanuit het KOA programma. 
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4. Instellingen 

 Profiel en lay-out aanmaken, opslaan en overschrijven 4.1
Voordat u aan de slag gaat met instellingen dient u een profiel aan te maken om daarna gemaakte wijzigingen in de 
instellingen te kunnen opslaan. Door met de muis te klikken op de afgebeelde diskette kunt u een nieuw profiel 
aanmaken of een bestaand profiel overschrijven. Het standaard profiel is Plantion, dit profiel kunt u niet wijzigen, 
overschrijven of opslaan. Een nieuw profiel dient dus een andere naam te hebben, bijv. de voornaam van de gebruiker 
of de naam van het bedrijf. Een overbodig geworden profiel lay-out kunt u simpel wissen door deze te selecteren en op 
het rode kruis       rechts van profiel of lay-out te klikken. 
 
Als u dit gedaan heeft maakt u binnen dit nieuwe profiel op dezelfde wijze een lay-out aan, deze lay-out heeft ook 
weer een zelf gekozen naam. Deze lay-out heeft u nodig om aanpassingen in de (deel)schermen te kunnen opslaan. U 
kunt een lay-out alleen wijzigen opslaan als het slotje  geopend is. Een overbodig geworden lay-out kunt u 
simpel wissen door deze lay-out te selecteren en op het rode kruis       rechts van lay-out te klikken. U kunt per profiel 
meerdere onderliggende lay-outs aanmaken. 
  

 
 

 Opslaan van wijzigingen in profiel en lay-out 4.2
Alleen aanpassingen gedaan in de lay-out van het koopscherm slaat u op onder een bestaande of nieuwe lay-out. Alle 
andere aanpassingen slaat u op onder een bestaand of nieuw profiel. 
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 Schermresolutie KOA programma instellen 4.3
Vervolgens kunt u onder lay-out de resolutie van uw beeldscherm die het meest overeenkomt met de instellingen van 
uw beeldscherm onder Windows selecteren. Om dit te bepalen keert u terug naar uw Windows bureaublad en klikt u 
op een willekeurige plaats met de rechtermuisknop, waarna een pop up scherm verschijnt. Vervolgens klikt u met de 
linkermuisknop op “Beeldscherminstellingen” waardoor een 2e pop up verschijnt. Hier ziet u de ingestelde 
schermresolutie, in dit geval “1920 x 1080”, deze instelling laat u ongewijzigd. U klikt met de muis op het X 
rechtsboven in de laatst getoonde pop up en keert terug naar uw KOA programma. Hier stelt onder lay-out de waarde 
in die het meest overeenkomt met de eerder gevonden schermresolutie.  
 
Bij 4K schermen of zogenoemde Ultra Wide Screens die standaard een veel hogere resolutie ondersteunen kiest u in 
het KOA programma de hieronder in het 3

e
 plaatje getoonde resolutie 1920 x 1080.  

 

 
 

 
Vervolgens slaat u door te klikken op de diskette deze instellingen op onder de onder 4.1 aangemaakte lay-out (naam 
profiel) of als u dit nog niet hebt gedaan onder een nieuwe lay-out naam. Als u de melding krijgt: “Deze lay-out bestaat 
reeds. Wilt u deze lay-out overschrijven?” drukt u op “F2” of “muisklik Ja”. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Systeeminstellingen 4.4
Om de systeeminstellingen voor KOA te raadplegen of te wijzigen, klikt u linksboven in uw scherm op instellingen. 
Vervolgens heeft u in het pop-up scherm voor “Instellingen” toegang tot de volgende tabbladen : Verbinding, 
Algemeen, Sneltoetsen, Audio, Pincode, Komende partijen en Klokvoorkeuren. Gewijzigde systeeminstellingen dient u 
altijd op te slaan onder het ingestelde profiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na het voltooien van de wijzigingen in instellingen slaat u deze op als gewijzigd profiel, als beschreven onder 4.1 
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 Verbinding 4.5
Connectiemethode 
Bij de instellingen voor verbinding dient de gekozen 
connectiemethode op “INTERNET” te staan. De VIPS serverinstellingen 
laat u ongewijzigd. 
 
Taal 
Bij de ingestelde taal kunt u kiezen uit Nederlands, Engels en Duits 
 
 
 
 

 Algemeen 4.6
In het tabblad algemeen zijn de volgende zaken instelbaar: 
 
Maximaal aantal kenmerken 
Deze instelling regelt het maximaal aantal getoonde kenmerken op uw 
koopscherm. Afhankelijk van de grootte van uw laptopscherm kunt u 
meer of minder kenmerken instellen.  
 
Teller gemarkeerde partijen vanaf 
Hier stelt u in vanaf wanneer door u in het aanvoerscherm 
gemarkeerde partijen, zichtbaar worden en het bijbehorend 
akoestisch signaal hoorbaar wordt. Het is het zinvol om hier dezelfde 
waarde aan te houden als de gekozen instelling bij aantal te tonen 
komen partijen (zie 4.11) 
 
 

 Accepteer wel/niet minder dan gevraagd 4.7
Standaard staat deze instelling op aan, wat inhoudt dat u accepteert dat bij minder aantallen beschikbaar dan 
gevraagd , u dit geringere aantal accepteert. Als u het vinkje bij deze instellingen verwijdert geeft u expliciet aan, alleen 
het gevraagde aantal te accepteren, bij minder beschikbaar dan gevraagd krijgt u in dat geval dus niets toegewezen. 
Deze instelling is alleen van toepassing op de gebruikte aanmeldcode en is niet actief bij gebruikte subnummers. 
Bovendien wordt de instelling niet opgeslagen en dient het vinkje elke veildag opnieuw verwijderd te worden indien 
dit gewenst is. 
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 Sneltoetsen 4.8
De instellingen bij  sneltoetsen gaan over de posities van de 
kooptoetsen op het toetsenbord. Bij opening van dit 
tabblad ziet u de standaard ingestelde waarden. Deze zijn 
na eigen voorkeur aan te passen en op te slaan onder uw 
profiel. Dit kan vooral nuttig zijn voor laptops of computers 
met een numeriek gedeelte op het toetsenbord dan wel 
een apart numeriek toetsenbord. De Kooptoetsen aantal 1 
t/m 10 zouden bijvoorbeeld onder de numerieke toetsen 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 kunnen worden geplaatst waarbij de 0 in 
dit geval voor de 10 staat. Ook is het mogelijk om 
bijvoorbeeld de Kooptoets ‘Rest’ onder de spatiebalk in te 
stellen.  
 
 
Dit heeft wel tot gevolg dat ook de klokselectietoetsen aangepast moeten worden, immers 1,2,3 zijn nu kooptoetsen 
geworden. Voor de klokken kiest u dan bijvoorbeeld  Z,X,C voor respectievelijk klok 1,2,3.  
 

 Audio 4.9
Bij de instellingen voor audio is het belangrijk dat zowel bij 
Microfoon Ingang als bij Luidspreker de Plantronics Audio 
headset  staat vermeld die bij het KOA programma is 
meegeleverd. Hier voor is het noodzakelijk dat voor het 
starten van de PC of laptop de Plantronics USB headset is 
aangesloten op één van de USB poorten van uw PC. Als niet 
eerst de headset wordt aangesloten zal Windows de 
interne geluidskaart van de PC/laptop als microfoon en 
luidspreker instellen. Vooral een verkeerde 
microfooninstelling is ongewenst omdat een eventueel 
benodigde audioverbinding met de veilingmeester hiermee 
onmogelijk wordt.  
 
 
Als ondanks de juiste opstartprocedure bij microfoon en luidspreker niet de Plantronics Audio headset wordt vermeld, 
dient u deze alsnog via het zwarte pijltje te selecteren en met “F2”te bevestigen. Vervolgens dient u dit onder uw 
profiel op te slaan, als u al een profiel had ingesteld wordt dit overschreven met de toegevoegde instellingen. De 
overige instellingen voor audio laat u het ongewijzigd. 
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 Pincode 4.10
In het tabblad “Pincode” kunt u uw pincode wijzigen, dit 
doet u door uw huidige pincode in te voeren. Vervolgens 
toetst u uw nieuwe pincode in en bevestigt deze nogmaals, 
daarna klikt u op “Wijzig pincode”. Vanaf dit moment is  
het niet meer mogelijk uw oude pincode te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Komende partijen 4.11
Bij het tabblad voor “Komende partijen”, kunt u per klok het 
aantal komende partijen instellen, voor een laptop met 17 
inch scherm is “6” de juiste instelling voor een kleiner 
scherm stelt u 5 of 4 in voor een groter scherm kunt u meer 
dan 6 komende partijen instellen. Een en ander dient in 
overeenstemming te zijn met de instelling “Teller 
gemarkeerde partijen” , zie 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

 Klokvoorkeuren 4.12
Onder het tabblad klokvoorkeuren stelt u in welke klok bij 
het opstarten van het KOA programma als Hoofdklok wordt 
gepresenteerd. Standaard is dit klok 1. U zou dit evenals als 
de instellingen voor de volgklokken kunnen wijzigen, 
iemand die vrijwel alleen planten koopt zou bijvoorbeeld 
klok 3 als standaard Hoofdklok kunnen instellen en dan de 
instellingen van de volgklokken kunnen wijzigen naar 3,2,1. 
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 Instellen Schermen 4.13
De verschillende (deel)schermen  in de KOA applicatie zijn allen aanpasbaar naar persoonlijke voorkeur. Zo kunt u in 
het koopscherm alle deelschermen een eigen kleurenschema geven maar ook zijn lettertype en lettergrootte 
instelbaar en zijn de deelschermen zelf groter en kleiner te maken en te verplaatsen. Voordat u begint controleert u of 
het slotje             in de grijze balk geopend is, het is verstandig om na wijzigen en opslaan van de lay-out het slotje door 
middel van een muisklik weer te sluiten om onbedoelde wijzigingen te voorkomen. 
Let op dat u ingestelde wijzigingen opslaat onder een bestaande of nieuwe lay-out, anders zullen ze na afsluiten van 
het programma verloren gaan!! 
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 Instellen schermkleuren, lettertypen en lettergrootte en labels tonen 4.14
Kleuren 
Door met de rechtermuisknop  in de titelbalk van de afzonderlijk deelschermen te klikken (rode pijlen) kunnen de 
kleuren van labels, schermkleur (achtergrond), schermtitel en informatievelden worden aangepast. In het geval van 
het deelscherm klok, kunnen ook de tientallenposities van een andere kleur worden voorzien. Na het kiezen van de 
gewenste kleur in het kleurenoverzicht bevestigen met muisklik “OK” 
 
Lettertypen 
Op dezelfde wijze kunnen lettertypen en groottes voor labels en informatievelden worden ingesteld. In het geval van 
het deelscherm Hoofdklok geldt dit ook voor de getallen 10, 20, 30 etc. die de verdeling van de klokcirkel weergeven. 
 
 

 Verplaatsen, vergroten of verkleinen deelschermen 4.15
Ieder afzonderlijk deelscherm kan vergroot, verkleind of verplaatst worden door met de linkermuisknop in de titelbalk 
van het aan te passen deelscherm te klikken. 
 
Verplaatsen van een deelscherm 
Klik met de linkermuisknop op de titelbalk en houdt de muisknop ingedrukt. Door te slepen verplaatst u het 
deelscherm. Voor grote schermen vanaf 27 inch zou dit mogelijk nuttig kunnen zijn, voor laptops wordt het niet 
aangeraden. 
 
Vergroten of verkleinen deelscherm 
Klik met de linkermuisknop kort in de titelbalk van het aan te passen deelscherm en ga vervolgens met de cursor over 
de getoonde zwarte puntjes (blauwe pijl). Op het moment dat de 2-zijdige pijl in beeld komt kunt u vanaf het 
geactiveerde punt het deelscherm vergroten of verkleinen

2
. 
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 Aanpassen scherm aanvoerinformatie 4.16
 

 
 

In het aanvoerscherm kunt u de hoeveelheid getoonde informatie 
aanpassen. Door op de tab Kolommen” te klikken, worden de 
beschikbare informatie categorieën zichtbaar. Door op >  of < te 
klikken verplaatst u een geselecteerde categorie naar rechter of 
naar linker kolom  door op >> of << te klikken verplaatst u alle 
categorieën naar de rechter of linker kolom. Met de pijl omhoog 
of omlaag kunt u in de rechter kolom de presentatievolgorde van 
een geselecteerde categorie in de onderste helft van het scherm 
bepalen. De gemaakte selectie slaat u op door op de diskette te 
klikken en als instelling met een door u gekozen naam op te slaan. 
U ziet vervolgens de opgeslagen instelling aan de linkerkant in de 
kolom “Bewaarde Instellingen” verschijnen. 
 
Door bij filters de gewenste aanvoerdatum te kiezen en bij 
bewaarde instellingen de opgeslagen instelling te kiezen en 
vervolgens te drukken op “F2” of met de muis op “Selectie 
toepassen te klikken verschijnt de door u gewenste informatie. U 
kunt nu per productcategorie de kolomhoofden breder of smaller 
maken zodat een overzichtelijk geheel ontstaat. Als het gewenste 
resultaat is bereikt slaat u dit nogmaals op onder de eerder 
bewaarde instelling. 
 
 
 

 Aanpassen transactieoverzicht 4.17
Op vrijwel dezelfde wijze als u het aanvoeroverzicht aan past, kunt u ook het transactieoverzicht op uw voorkeuren 
instellen, met als enige verschil dat u de aanpassingen opslaat onder uw profiel in het koopscherm. 
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5. STANDAARD SNELTOETSEN KOA MODULE PLANTION 

 
 
KLOKKEUZE 
 
1  = KOPEN OP KLOK 1 
2  =  KOPEN OP KLOK 2 
3  =  KOPEN OP KLOK 3 
 
AANTALLEN 
 
Z  =  1 
X  =  2 
C =  3 
V  =  4 
B  =  5 
N  =  6 
M  =  7 
 
S  =  8 
D  =  9 
F  =  10 
G =  11 
H  =  12 
J  =  14 
K  =  15 
 
W  =  16  
E =  18 
R  =  20 
T =  25 
Y  =  30 
U  =  40 
I  =  REST 
 
 
OVERIGE TOETSEN 
 
A =  AUDIOAANVRAAG (contact veilingmeester bv. i.v.m. abuis koper) 
5 =  GA DIRECT NAAR SUBNUMMER 99 , COMISSIONAIR 
L =  KOPEN OP SUBNUMMERS AAN / KOPEN OP SUBNUMMERS UIT 
O =  KOPEN EENHEDEN / KOPEN HELE LADINGDRAGERS 
 


