KLOKLEVERING (EAB)
In deze nieuwe versie zijn er enkele nieuwe aanpassingen
1. U kiest nu in de brief de vestiging ( Onderscheid tussen FloraHolland en Aalsmeer brief is
vervallen
2. Kwaliteit aangeven is voortaan bij alle vestigingen verplicht (A1, A2, B1)
3. S-codes komen als eerste in beeld bij het kiezen van een product
4. Beladingsdichtheid dient bij iedere partij worden aangegeven .
5. Wanneer u voorheen geen beeldmodule had zult u opnieuw uw foto’s moeten koppelen
6. Brief printen pas na verzenden EAB
1- Vestiging kiezen
Dit doet u linksboven in het EAB scherm

2- Kwaliteit aangeven
Linksonder dient u verplicht de kwaliteit aan te geven (A! A2 of B1)

3- Sorteercodes
Zodra u een product kiest komt er meteen een pop-up scherm met de al dan niet ingevoerde
sorteercodes. ( 1 ) U kunt deze hier invullen en/of wijzigen.
Wijzigen kan nog in de vakjes van de sorteercodes zelf ( 2 )
of via de knop met SK ( 3 ) kunt u dit pop-up scherm weer oproepen.

!!!! NB BELANGRIJK OM TE WETEN !!!
Zodra u een sorteercode wijzigt beschouwt Floriday dit weer als een nieuw product in de
Catalogus op Floriday
U wijzigt een standard sorteercode; bijv. lengt 50 wijzigt u in 60
Nu moet er weer een nieuw product in catalogus toegevoegd worden
FlowerForm herkent dit automatisch en zal met een pop up komen om de nieuwe code toe te
kennen. Dit scherm verschijnt zodra er op het icoontje van de fotocamera (1) wordt geklikt
Standaard komt dit scherm met de bestaande code met (01) er achter. (2)
U kunt deze naam zelf aanpassen om het voor u herkenbaar te houden.
!!! een code op Floriday mag max 13 posities zijn.
Sluit af met OK en ga verder met de nieuwe foto te selecteren

4- Beladingsdichtheid
Dit is een nieuw verplicht onderdeel van alle aanvoer op FloraHolland
U kunt de beladingsdichtheid standaard bij uw productgegevens instellen
Indien dit varieert kunt u hier uw beladingsdichtheid kiezen en of wijzigen
Hoe u beladingeenheden invoert en waar u dit doet vindt u in een aparte instructie.

5- Foto Koppelen
De beeldbank komt te vervallen
Indien u voorheen al de beeldmodule gebruikte worden automatisch de eerder gekoppelde
foto’s opnieuw gebruikt voor de catalogus.
Indien u echter voorheen zelf handmatig de foto’s in de beeldbank plaatste zult u nu uw
foto’s opnieuw moeten koppelen. Dit gaat heel eenvoudig met het cameraatje op de EAB
regel ( zie de instructie FOTO KOPPELEN)
( NB !! zonder foto kan er geen product in de catalogus geplaatst worden)

6- Brief Printen
Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw EAB kon u voorheen gelijk printen.
Deze werkwijze is verandert. U klikt linksboven op BEWAAR

Hierna krijgt u net als voorheen de vraag WILT U NOG EEN BRIEF AANMAKEN JA / NEE
Wanneer u klaar bent met brieven aanmaken komt u terug op het hoofdscherm
Dan gaat u eerst uw brief(ven) verzenden en daarna ontvangt u vrijwel direct de brief(ven)
terug van Floriday
Deze kunt u dan openen en inzien met de knop BRIEF OPENEN, waarna u de brief kunt
printen met de knop AFDRUKKEN

