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1. ALGEMEEN
1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT
Dit document is een elementaire handleiding m.b.t. het gebruik van de KOA Thuiskoper software .

1.2 ALGEMEEN
De KOA Thuiskoop module is de ‘client’ applicatie die kopers wordt gebruikt om van op afstand te kopen op
de veilsystemen van de NV Vlaamse Visveiling en de Stedelijke Vismijn Nieuwpoort.
Het maakt voor de Thuiskoper applicatie in principe niet uit welke Internet provider er wordt gebruikt.
Het is mogelijk om met meerdere gebruikers (thuiskopers) (vanaf hetzelfde publieke IP adres) aan te
melden. De Thuiskoop module kan maar één maal per PC (Windows gebruiker) worden opgestart.

1.3 INSTALLATIE (SETUP)
De Thuiskoop applicatie zal initieel als een ‘setup’ bestand (NL) worden beschikbaar gesteld op de
welkomstpagina van de website http://www.vlvis.be. (via http download).
Na het uitvoeren van deze setup kan de gebruiker met behulp van de verkregen account (aanmeldcode en
pincode) zich voor de eerste maal aanmelden aan het Thuiskoop systeem.
Eventuele nodige software - updates worden automatisch geregeld door het thuiskoop systeem zelf.

1.4 AANMELDEN
Nadat de Thuiskoper module is opgestart dient de koper zich eerst aan te melden op het veilsysteem.
Hiervoor wordt het volgende scherm geopend:

Account (aanmeldcode & pincode)
Per thuiskoopsysteem is er een combinatie aanmeldcode & pincode vastgelegd in de centrale database van
het thuiskoop systeem. Deze gegevens zijn nodig om aan te melden , dit samen met een activatiecode per
bij een eerste ingebruikname. Met de verkregen activatiecode dient de gebruiker zijn computer (PC of laptop) éénmalig activeren.
Aanmelden :
Na het invullen van de verkregen aanmeldcode en pincode kan de gebruiker met de muisaanwijzer op ‘OK’
(of functietoets ‘F2’) drukken ;
In geval van een ongeldige aanmelding zal de gebruiker een melding ontvangen met de reden waarom er
een ongeldige aanmelding werd gedaan.
De allereerste keer dat een thuiskoper zich aanmeldt op een computer dient hij tevens zijn activatiecode in
te geven en op OK te drukken.
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Versiecontrole :
Bij een geldige aanmeldingspoging en registratie opent het hoofdscherm. Vervolgens wordt de versie van
de applicatie gecontroleerd . Wanneer een versie-update vereist is of wanneer er een versie update wordt
geadviseerd , dan zal de gebruiker hiervan een melding ontvangen . Wanneer er een versie-update
geadviseerd wordt kan de gebruiker kiezen om de versie-update te downloaden, of hij kan deze negeren.
De applicatie zal in dit geval opstarten met de actuele versie.
Wanneer er een versie-update vereist is kan de gebruiker kiezen voor de versie-update, ofwel deze te
negeren. In dit laatste geval zal de thuiskoop applicatie zich afsluiten.

1.5 INSTELLINGEN
Vanuit het aanmeldscherm is het mogelijk om het instellingenscherm te openen. Dit instellingenscherm
dient specifiek voor wijzigen mbt het aanmelden en/of persoonlijke audio instellingen.
We onderscheiden de volgende instellingen:
•
•
•
•
•

Internet / LAN : Internet
Publieke IP-adres(sen) / domeinnamen thuiskoop systeem (standaard ingevuld door systeem)
Lokale IP-adres(sen) / domeinnamen (enkel voor lokale gebruikers)
Taal (Nederlands / Frans / Engels / Duits )
Audio instellingen ( instellingen van luidspreker en microfoon devices (headset/speakers))

1.6 STATUS
Nadat een succesvolle aanmelding met het thuiskoop systeem zal de applicatie op geregelde tijdstippen de
kwaliteit van de verbinding met het thuiskoop systeem controleren.
De lijnstatus wordt visueel in 2 velden weergegeven links onderaan op de statusbalk:
• Recente lijnstatus
• Gemiddelde status

De lijnstatus wordt dmv een kleur en een tijdsaanduiding weergegeven.
We onderscheiden de volgende statussen:
• Goede verbinding
: ·Groen
• Matige verbinding
: ·Geel
• Slechte verbinding
: ·Rood
• Geen verbinding
: ·Grijs

1.7 PINCODE WIJZIGEN
Het is voor een gebruiker mogelijk om zijn initiële verkregen pincode te wijzigen nadat men al is aangemeld.
Hiervoor wordt een scherm weergegeven waar de gebruiker de volgende gegevens moet ingeven:
• Huidige pincode
• Nieuwe pincode
• Bevestig nieuwe pincode
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De gebruiker kan enkel de pincode wijzigen wanneer alle gegevens correct werden ingevoerd. Nadat de
gebruiker heeft gekozen voor “Wijzig pincode” zal men nog een bevestiging ontvangen wanneer de pincode
ook daadwerkelijk door het thuiskoop systeem werd ontvangen. De nieuwe pincode wordt onmiddellijk
geldig , dwz ook wanneer de gebruiker zijn pincode opnieuw wil wijzigen.
De nieuwe pincode dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Minimaal ‘0’ , Maximaal ‘8’ karakters lang (mag dus ook leeg zijn)
• Mag enkel numerieke en alfanumerieke karakters bevatten

1.8 HOOFDSCHERM
1.8.1

HOOFDKLOKKEN

Het hoofdscherm van de Thuiskoop applicatie heeft typisch volgende lay-out:

Er zijn 2 hoofdklokken ( klokcirkels links en rechts) en 1 volgklok ( klokwissel venster) . Aan elke hoofdklok
is een veilklok gekoppeld.
Elke hoofdklok kent zijn eigen specifieke sneltoetsen om te kunnen kopen.

1.8.2

VOLGKLOK

Het venster « volgklok » toont de actuele veilgegevens van de klok die NIET als hoofdklok is geselecteerd.

Met de knoppen ‘Wissel links’ en ‘Wissel rechts’ kan men de volgklok wisselen met een hoofdklok.
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1.9 KOPER SELECTIE
Bij het aanmelden ontvangt de gebruiker de (sub)-kopers voor zijn account.
De diverse (sub)-kopers worden getoond op de kopersselectie tabel boven in het hoofdscherm:
De kopers (maximaal 8 )worden in een overzicht weergegeven. De hoofdkoper (SUB 0) verschijnt steeds
linksboven en is groen gekleurd. De gebruiker tijdens het veilproces zijn (sub)-kopers willekeurig activeren (
koper veld wordt groen ). De geselecteerde koper wordt dan geldig bij de eerst volgende koopintentie.

De gebruiker kan de gewenste koper als volgt activeren:
• Klik met de muis in het overzicht met beschikbare kopers
• Door gebruik van de standaard ingestelde sneltoetsen :
Gedefinieerde toetsen op het numerieke key-pad van het toetsenbord :
Toets ‘Delete’
Toets ‘End‘
Toets ‘Pg Dn’
Toets ‘INS’
Toets ‘Home’
Toets ‘Pg Up’

:
:
:
:
:
:

SUB 1
SUB 2
SUB 3
SUB 4
SUB 5
SUB 6

1.10 INFO SCHERM
Via het infovenster (middelste venster) heeft de gebruiker de mogelijkheid om voor de verschillende
veilinglocaties het verwachte aanbod , het actuele aanbod en eigen transactie te bekijken . Dit kan voor of
tijdens of na het veilproces . De gebruiker kan met een muisklik door de diverse menu’s navigeren.

Schermgrid
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1.11 KOPEN
Een koopintentie wordt steeds gemaakt met de kooptoetsen van de bijbehorende hoofdklok.
Gedefinieerde kooptoetsen op het toetsenbord :
Linker hoofdklok : Functietoetsen
Rechter hoofdklok : (met numeriek keypad actief)
Toets ‘F1’ : 1 kist
Toets ‘1’ : 1 kist
Toets ‘F2’ : 2 kisten
Toets ‘2’ : 2 kisten
Toets ‘F3’ : 3 kisten
Toets ‘3’ : 3 kisten
Toets ‘F4’ : 4 kisten
Toets ‘4’ : 4 kisten
Toets ‘F5’ : 5 kisten
Toets ‘5’ : 5 kisten
Toets ‘F6’ : 6 kisten
Toets ‘6’ : 6 kisten
Toets ‘F7’ : 7 kisten
Toets ‘7’ : 7 kisten
Toets ‘F8’ : 8 kisten
Toets ‘8’ : 8 kisten
Toets ‘F9’ : 9 kisten
Toets ‘9’ : 9 kisten
Toets ‘F10’ : Alles
Toets ‘.’ (punt) : Alles
Toets ‘F11’ : Rest
Toets ‘0’ : Rest
Toets ‘CTRL-links’ : AUDIO
Toets ‘ENTER’ : AUDIO
Om een geldige koopintentie te kunnen maken dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• De verbinding met het systeem is actief en de status ervan is minstens ‘matig’ (gele of groene kleur)
• De hoofdklok bevindt zich in de status ‘afmijnen’, m.a.w. de prijs gaat naar beneden.
• De koper moet koopgerechtigd zijn (volgkopers kunnen niet kopen).
Indien een koper geblokkeerd is of als volgkoper gedefinieerd is wordt een symbool
getoond.
Een koopintentie wordt steeds gemaakt voor de actieve koper (“koper in het groen”).
Wanneer de koopintentie door de veilklok als winnend bod kon worden gevalideerd, zal de kopernaam in de
centrale koperbalk van de hoofdklok verschijnen.
Indien er door de veilklok een transactie wordt gemaakt, wordt deze onmiddellijk weergegeven in het
venster naast het klokwissel venster (transactiegrid).

Transactiegrid

1.12 EXTRANET
Extranet geeft een toegang tot de webportal van het centrale veilsysteem. Met zijn eigen website-account
kan de gebruiker vervolgens inloggen om algemene gegevens of persoonlijke informatie te bekijken of te
downloaden (bv facturen).
Opgelet bij gebruik:
Nadat het ‘Extranet’ is opgestart is er geen focus meer op de thuiskoop applicatie en kan men ook niet meer
bieden!
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1.13 AANVOER

Via de toets ‘Aanvoer’ heeft de gebruiker de mogelijkheid om voor de veiling van start gaat reeds de
aanvoerinformatie per locatie te bekijken , te sorteren ,loten selecteren , markeren en zelfs een pre-bid er
op te maken. De informatie kan tevens worden afgedrukt op een standaard printer.

1.14 PREBIDS
Er zijn 2 mogelijkheden om een prebid te plaatsen en dus een aankoopopdracht in te geven zonder
zelf af te drukken als de klok loopt.

a. PREBID plaatsen zodra het actueel aanbod bekend is en online kan bekeken worden
U klikt op AANVOER in de balk bovenaan het scherm

Alle sessies verschijnen op het scherm en u klikt op het “+” teken voor de sessie waaruit u wil
kiezen

 Aucxis Trading Solutions cvba. All rights reserved.

7 - 11

De beschikbare loten ( verkoopcataloog ) verschijnen op het scherm en u klikt op het lot waarop
u wil bieden en bevestigt met F5 (of klik op “PREBID F5 “ in de balk bovenaan het scherm.

Een keuzescherm verschijnt met de mogelijkheid om uw prijs, het aantal kisten en uw
kopernummer (of sub koper) in te geven.

U valideert met “OPSLAAN” en uw prebid is actief.
Het lot met een actief prebid kleurt GROEN in de verkoopcataloog.
U kan deze actie zoveel maal herhalen als u wil voor alle actieve locaties.
U kan ten allen tijde uw prebids consulteren, wijzigen en annuleren.

b. Plaatsen van een prebid op ieder moment, ook als er geen actueel aanbod online staat
U hebt nu ook de mogelijkheid om op het even welk tijdstip een prebid in te geven zonder dat
een actueel aanbod bekend is.
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OPGELET : uw prebids zijn enkel geldig voor de EERSTKOMENDE VEILING op de
gekozen locatie. Na de veiling worden alle nog openstaande prebids verwijderd.

U opent de kloksoftware en klikt op PRODUCT PREBIDS in de balk bovenaan het scherm.

Er verschijnt een scherm waarop u klikt op TOEVOEGEN (of u drukt op uw F1 toets).

U kan nu een prebid inbrengen door de volgende keuzes te maken (klik op het pijltje rechts in
de keuzebalk voor de beschikbare opties).

LOCATIE: uw prebid is enkel geldig voor de gekozen locatie
VISSOORT
(minimum ) KWALITEIT: u geeft de MINIMUM kwaliteit in die u wenst – alles wat een betere
kwaliteitsscore heeft wordt ook in aanmerking genomen
OPGEPAST: als u wil dat loten met een algemene score A of E ook in aanmerking worden
genomen dan moet u E5 ingeven voor de E kwaliteit en A15 voor A kwaliteit
SORTERING
Selectie VAARTUIGEN: als u wil kan u een aantal vaartuigen selecteren, standaard worden alle
vaartuigen in aanmerking genomen
U klikt op “SELECTIE aanvoerder “
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U selecteert een vaartuig door de cursor op het vaartuig te plaatsen in de linker kolom en met
het pijltje bovenaan (in het midden van het scherm) voegt u dit vaartuig toe aan uw selectie. U
kan dit zoveel maal herhalen als u wil.
U kan de selectie ongedaan maken door de omgekeerde weg te volgen. U zet de cursor op het
vaartuig in uw selectie (rechts op het scherm) en verwijdert hem uit de selectie door op het
onderste pijltje te klikken.
PRIJS
GEWICHT dat u wenst te kopen in KG: het aangegeven gewicht zal niet overschreden worden,
d.w.z. als u 100 kg wil kopen en er zijn al 2 kisten van 40 kg gekocht dan zal een 3 de volle kist
van 40 niet meer in aanmerking worden genomen, een restkist van minder dan 20 kg zal wel in
aanmerking worden genomen.
Kopernummer (of subkoper)

VALIDEREN
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Zodra u gevalideerd hebt verschijnt de prebid in uw lijst. U kan deze prebids ten allen tijde
wijzigen/annuleren door met de cursor op de gewenste lijn te gaan staan en te klikken op
AANPASSEN (F2) of WISSEN (F3)

U sluit af met AFSLUITEN (F10).
U kan ten allen tijde uw prebids weer oproepen door te klikken op product prebids (balk
bovenaan scherm) als u uw kloksoftware hebt geopend.

1.15 VERMELDING VAN DUURZAAMHEID
Onder een toenemende maatschappelijke druk streeft de visserijsector steeds meer naar verduurzaming.
Zo heeft het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in nauwe samenwerking met de
Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool (Valduvis) ontwikkeld die de
duurzaamheid van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken. Binnen het MaViTrans-project
(Markterkenning voor een Visserij in Transitie) wordt de informatie uit het Valduvis-systeem gebruikt om te
communiceren naar de markt via een erkenning op de veilklok.
De ‘Visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het
verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde
voorwaarden. Op de veilklok wordt dit weergegeven via een groene zone met het vaartuignummer. Indien
een vaartuig niet voldoet aan de bepalingen voor de erkenning, blijft de kleur zoals vandaag van toepassing.
Daarnaast zal er op het verkoopticket op de viskisten en op de besommingsbrief linksonder bij het vaartuig,
het logo ‘Visserij Verduurzaamt’ weergegeven worden. Ten slotte zal er op de factuur het vaartuignummer
en eveneens het logo afgebeeld worden.

 Aucxis Trading Solutions cvba. All rights reserved.

11 - 11

