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Wordt Floriday het online
handelsplatform?
Floriday is een digitaal platform waarmee kwekers hun catalogus, aanbod en orders
beheren. Kwekers bedienen met Floriday verschillende handelskanalen waaronder de
klok, FloraXchange en FloraMondo. Floriday maakt de sierteeltsector toegankelijker en
eenvoudiger door een open platform aan te bieden.
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Eind januari organiseerde
AVBS twee ruim bijgewoonde infomomenten over
Floriday en een mogelijke
koppeling met PlantsOnCloud. Floriday biedt kwekers één plaats voor het
beheren van aanbod en
orders over alle kanalen.
Floriday opent ook nieuwe
afzetmogelijkheden naar
meerdere kanalen. Floriday
is een digitaal platform dat
kan aansluiten op de beschikbare
sierteeltsoftware. Kwekers die met
FloraXchange werken, worden automatisch gemigreerd naar Floriday.
FloraMondo en FloraXchange worden
dé handelskanalen voor kopers.
Kwekers werken alleen in Floriday en
voorzien deze kanalen van aanbod.
Ook het afhandelen van orders gebeurt in Floriday. FloraMondo of
FloraXchange worden dus niet meer
gebruikt om producten, aanbod of
orders te beheren.
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Is Floriday er voor de
kwekers of de kopers?
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meer informatie uitgewisseld wordt
tussen exporteur en kweker.

Veranderingen voor kopers
Kopers blijven gewoon met FloraXchange, FloraMondo of een ander
aangesloten handelskanaal werken
en merken dus weinig directe veranderingen. Door de komst van Floriday
wordt de (digitale) communicatie
tussen kweker en exporteur versterkt.
Zo biedt Floriday een API die de integratie met sierteeltsoftware mogelijk
maakt. Dit zorgt ervoor dat er veel

Oneindig veel mogelijkheden
Binnen één bedrijf kunnen meerdere
accounts elk met hun eigen wachtwoord, aangemaakt worden. Het is
mogelijk om een openbaar profiel aan
te maken dat zichtbaar is via een
zoekrobot. Gebruikers kiezen zelf hoe
ver ze hierin gaan, bijvoorbeeld opnemen van leveringsvoorwaarden,
leveringslocaties, bedrijfscatalogus
enzovoort. In het groeischema kan
aangegeven worden in welke week
welke planten kunnen geleverd worden. De basis om uniformiteit na te
streven in de naamgeving zit wel in de
VBN-code. Bedrijven die zeer veel
verschillende producten telen, kunnen deze ook gaan opdelen in collecties zodat het hele aanbod niet het
hele jaar zichtbaar is. Wie wil veilen,
kan rechtstreeks vanuit Floriday een
klokbrief aanmaken.
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Planteigenschappen en
foto’s cruciaal
Producten kunnen in Floriday niet
aangeboden worden zonder foto
(meerdere foto’s zijn mogelijk). Een
foto is een verplicht in te vullen producteigenschap, naast heel wat andere vereiste parameters, zoals
potkleur, potmaat, hoesvorm, bladdiameter, steellengte … Je kan ook
aangeven of er per tray kan worden
gekocht en hoeveel trays er op één
laag staan.

Ook voor logistieke
dienstverleners
Op korte termijn zal het voor logistieke dienstverleners ook mogelijk
zijn om hun diensten aan te bieden en
daarmee bloemen en planten van de
kweker naar de kopers te vervoeren.
Gezien onze intense handel via
Nederlandse verkoopkanalen is dit
zeer cruciaal voor onze Belgische
sierteelt. n
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