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FlowerForm Nieuwsbrief :  
Directe levering via Floriday nu voor alle orders beschikbaar via Floriday-API 

 
Sinds kort ondersteunt FlowerForm de mogelijkheid om ook orders, die buiten Floriday zijn ontstaan, als 
directe levering via de Floriday API-koppeling af te handelen. Hiermee kunnen alle directe orders via 
Floriday worden afgehandeld zonder gebruik te hoeven maken van de Connect-EAB.  
 
Tarief op Connect-EAB (uiterlijk 1 juli 2023) 
De huidige Connect-EAB is niet bestendig voor toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn in het digitaal 
zaken doen. Uiterlijk 1 juli 2023 wordt daarom een tarief geheven op de Connect-EAB. Lees ook meer in 
dit nieuwsbericht. 
 
Voordelen 
Door afscheid te nemen van de oude EAB techniek en over te stappen naar de Floriday-API is het 
mogelijk om nieuwe functionaliteiten te ondersteunen.  
 

• Kwekers ontvangen meer inzicht in de afhandeling van de order. Zo is er directe kredietcontrole 
vooraf en wordt een actuele orderstatus getoond. Daarnaast kunnen kwekers in de toekomst 
meer informatie meegeven met de directe levering. Dit zal in de toekomst verder uitgewerkt 
worden in FlowerForm, naar gelang de vraag van de gebruikers en de mogelijkheden die 
Floriday biedt. 
 

• Nieuwe betaalwijzen op Floriday worden hierdoor ondersteunt. Zoals de eWallet die kwekers de 
mogelijkheid biedt om aan een bredere groep (nieuwe) kopers te kunnen verkopen.  
 

 
Wat betekent dit voor jou als gebruiker van FlowerForm? 

We hebben geprobeerd het zoveel mogel;ijk bij het oude te laten, maar ontkomen niet aan een paar 

extra stappen die u zult moeten nemen als gebruiker.  

Nadat u de Floriday-Connect brief in FlowerForm heeft aangemaakt, (wat vrijwel ongewijzigd is) zal 

Floriday de gegevens verwerken en er een bestelling (order) van genereren. Deze moet vervolgens in 

FlowerForm worden afgehandeld (bevestigd). 

Op de site www.flowerform.nl staat een korte instructiefilm.  

Deze kan ook direct bekeken worden:  instructie FloridayConnect op youtube  

 
U kunt deze versie vanaf 22-12-2022 donwnloaden op de site, maar we zullen deze versie ook spoedig 
met een automatische update beschikbaar stellen, zodat de  
 
Meer informatie? 
Heeft u vragen, dan zijn wij op werkdagen tussen 9:-- en 17:00 te bereiken op ons nieuwe helpdesk-
nummer: 071-7370013 

 
Meer informatie staat ook op de website van Floriday via www.floriday.io/directelevering.  
 

Wij hopen dat deze functionaliteit aan uw verwachtinge voldoet! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Dirk Janssens 

Helpdesk FlowerForm 

info@flowerform.nl 
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