
Product scherm 

Alleen de nieuwe / wijzigingen worden hier uitgelegd 

 

1 Zichtbaar voor kweker 

Is alleen van toepassing indien u meerdere kwekernummers gebruik 

Omdat er op Floriday per kwekernummer een productcatalogus wordt aangelegd dient u bij elk 

product aan te geven voor welk kwekernummer deze bestemd is.  

Zo weet FlowerForm of dit product voor 1 of beide kwekernummers in de catalogus geplaatst moet 

worden.  

 

2 Standaard beladingsdichtheid 

 

Beladingsdichtheid wordt in een aparte instructie uitgelegd. 

Hier selecteert of maakt u de standaard beladingsdichtheid voor dit product. 

Varieert de beladingsdichtheid dan laat u dit leeg en kiest u dit tijdens het maken van de EAB 

Door op + rechts te klikken kunt u een nieuwe type belading maken 

Beladingsdichtheden aanmaken vindt u in een aparte instructie 

 

3 Kwaliteit 

 

Voortaan is deze kwaliteitsaanduiding verplicht voor Floriday ( net als voorheen bij VBA 

Hier selecteert  u de standaard kwaliteit voor dit product. 

Varieert de kwaliteit dan laat u dit leeg en kiest u dit tijdens het maken van de EAB. 

4 Foto toevoegen 

Het is nu mogelijk om in dit scherm al een standaard foto toe te voegen zoals voorheen alleen 

mogelijk was in het EAB scherm. 

De uitleg voor TOEVOEGEN FOTO vindt u in een aparte instructie Foto koppelen. 

 



Indien u een S-code waarde / foto of belading o.i.d  heeft aangepast en u klikt op BEWAAR wordt dit 

product automatisch bijgwerkt in uw Floriday Catalogus   

 

Wanneer u een nieuw product heeft toegevoegd of aangepast kunt u het direct vanuit dit scherm 

uploaden naar de floriday catalogus 

 

 

FlowerForm heeft verschillende methodes om automatisch te synchroniseren met uw Floriday 

catalogus of een controle uit te voeren of uw product daar al staat 

Menu Gegevensbeheer  Producten Floriday Synchronisatie 

 

1- Hiermee controleert u of uw product al in de Floriday Catalogus staat 

2- Hiermee kunt u meerdere nieuwe producten in één handeling uploaden naar de Floriday 

Catalogus 

3- Indien u productgegevens heeft aangepast kunt u die met deze knop bijwerken in Floriday 

4- Met deze knop haalt u producten uit uw Floriday Catalogus die nog niet in flowerForm staan 

5- Met deze knop worden alle producten uit FlowerForm verwijdert die niet op Floriday staan 

 


