M A N A G E M E N T

Vernieuwd online managementpakket moet administratie makkelijker maken

Meer profiteren van internet
Op 1 december vond de aftrap plaats van het vernieuwde online
managementpakket van CRV, VeeManager 2.0. Met het programma kunnen veehouders beter profiteren van de mogelijkheden van internet, zo stelt de veeverbeteringsorganisatie.
tekst Jorieke van Cappellen

H

et online managementprogramma
VeeManager 2.0 is een vernieuwde
versie van het programma VeeManager,
dat CRV in 2006 introduceerde. Veehouders kregen vanaf die tijd online inzicht
in hun mpr-uitslagen, dierregistratie en
mestboekhouding. Het aantal totaalgebruikers van VeeManager steeg in vier jaar
tijd van 2000 tot 9000 in 2010. ‘Veehouders willen bij beslismomenten in hun bedrijfsvoering de beschikking hebben over
actuele en duidelijke informatie’, vertelt
Jolanda van Hoorne, productmanager bij
CRV. ‘Het nieuwe VeeManager 2.0 is zo ingericht dat de gebruiker op alle vlakken
in zijn bedrijfsvoering, dus op het gebied
van productie, dierregistratie, mestwetgeving, diergezondheid, vruchtbaarheid
en fokkerij, altijd over actuele informatie
beschikt.’
Aan de introductie van het nieuwe online
managementprogramma ging een uitgebreid marktonderzoek vooraf. ‘Veehouders zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om hun veestapel gemakkelijker te
managen, zeker nu de aantallen koeien
steeds groter worden’, aldus Van Hoorne.

Digitale medicijnvoorraad
‘Veel veehouders vinden de administratie
niet het leukste aspect van het boer zijn’,
zegt Van Hoorne. ‘Zit een veehouder achter de pc, dan wil hij of zij snel gegevens
kunnen opzoeken en die info moet het
liefst op één plek beschikbaar zijn.’ Een
belangrijke verandering in VeeManager
2.0 ten opzichte van het oude programma
noemt Van Hoorne daarom het verbeterde gebruikersgemak. ‘Een veehouder kan
zelf persoonlijke instellingen aanpassen.
Zo kan hij of zij met eigen criteria omtrent celgetal of vruchtbaarheid eigen attentielijsten samenstellen. De gebruiker
kan ook diergroepen instellen en dieren efficiënter selecteren, op basis van

naam, werknummer of levensnummer.’
Volgens Van Hoorne is het programma
niet enkel een bestaand concept in een
nieuw, gebruiksvriendelijker jasje. De makers breidden de al bestaande modules
van het programma namelijk uit met
meer mogelijkheden. ‘Een veehouder kan
bijvoorbeeld zelf een rundveestaat uitprinten voor de fiscale aangifte. Dat
scheelt werk bij de accountant.’ Geheel
nieuw is de module fokkerij, waarin de
gebruiker onder andere de fokwaarden
van zijn individuele dieren op kan vragen.
De bestaande modules vruchtbaarheid en
diergezondheid zijn uitgebreid.
‘Voor de module diergezondheid hebben
we een samenwerkingsverband met 169
rundveedierenartspraktijken, die gezamenlijk 90 procent van de Nederlandse
rundveestapel onder hun hoede hebben.
Met toestemming van de veehouder heeft
de dierenarts rechtstreeks toegang tot de
bedrijfsgegevens van de veehouder.’ Daarmee kan de veehouder samen met de dierenarts gemakkelijker behandelplannen
instellen en zijn medicijnregistratie bijhouden. ‘De dierenarts kan zijn medicijnregistratie koppelen aan die van de veehouder’, zegt Van Hoorne. ‘De veehouder
heeft de aankopen dan direct geregistreerd staan in zijn programma als medicijnvoorraad. Die voorraad verandert
automatisch mee als de veehouder medicinale behandelingen bij de dieren in het
programma registreert.’

landse veehouders op 1 december plaatsvond, merken de abonnees volgens Van
Hoorne hoegenaamd niets. ‘Veehouders
blijven abonnee van de modules die ze al
hadden, maar nu met de bijbehorende
uitbreidingen ervan. Veehouders kunnen
kiezen uit een totaalpakket of afzonderlijke modules.’
De invoering van het programma in
Vlaanderen laat nog even op zich wachten. De introductie vindt plaats op de CRV
Koe-Expo in Gent, op 13 januari 2011. Het
Vlaamse managementprogramma Mijn
Bedrijf gaat dan officieel over in VeeManager. ‘Vlaamse veehouders kunnen dan
van vrijwel alle modules gebruikmaken.
De modules mestbeleid en een deel van de
module diergezondheid worden in de nabije toekomst nog specifiek aangepast op
de Belgische wet- en regelgeving.’ l

VeeManager ook in Vlaanderen
Van Hoorne realiseert zich terdege dat de
hoeveelheid informatie in het vernieuwde
programma erg groot is. Kunnen veehouders door de bomen het bos nog wel zien?
‘De komende tijd organiseren we een aantal workshops met VeeManager 2.0.’ Van
de overgang van het oude VeeManager
naar VeeManager 2.0, die voor de Neder-
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