maken VeeManager tot een compleet en gebruiksvrien-

op bedrijfs- en dierniveau. Snel dieren
opsporen met een verhoogde kans op
uierproblemen, slepende melkziekte of
pensverzuring is geen enkel probleem.
De module vruchtbaarheid heeft aandacht
voor de vruchtbaarheidsstatus met speciale attentielijsten voor tocht, dracht of afkalven. De module diergezondheid geeft een
overzicht van het geneesmiddelengebruik
en de effectiviteit van de behandelingen.
In de module fokkerij komen ten slotte
alle fokkerijgerelateerde zaken overzichtelijk in beeld. Zo zijn er de individuele
koefokwaarden en kan je het informatieve
en handige fokkerijoverzicht raadplegen.

delijk instrument voor de veehouder om grip te krijgen

Gratis proefperiode van 3 maanden

Een van de nieuwe informatietoepassingen in de
rundveehouderij is het managementprogramma Vee

en

den op 1 pagina in de ‘koekalender’ zichtbaar.

Modules

er

We geven hier een kort overzicht van
de toepassingsmogelijkheden van deze
modules. De module registratie betreft de
melding van de geboortes of afvoer van
koeien. Deze gegevens komen in de centrale crv-database en worden automatisch
doorgestuurd naar Sanitel. Deze module
geeft ook een zicht op de registratiekaarten van pas aangemelde kalveren en de
actuele stallijst. Voor het melden van de
geboortes, inseminaties of dekkingen en
het ophalen van de mpr-gegevens volstaat
slechts 1 login en 1 wachtwoord.
Met de module mpr komen alle gegevens van de melkcontrole tot hun recht.
Deze module geeft inzicht in de voedingsen gezondheidsgerelateerde aspecten
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crv biedt een volledig pakket van internetproducten aan in de vorm van VeeManager. VeeManager werkt vanuit de centrale crv-database. Alle nuttige informatie
wordt hier toegevoegd en opgeslagen. Dat
de gegevens nooit verloren kunnen gaan
wanneer de computer van de veehouder crasht, is hierbij onmiskenbaar een
voordeel. VeeManager is opgebouwd uit
modules. De modules van ‘VeeManager
melkvee’ hebben betrekking op de registratie, de productie, de vruchtbaarheid,
de gezondheid en de fokkerij. ‘VeeManager vleesvee’ heeft de modules registratie,
vruchtbaarheid en diergezondheid. De
veehouders kunnen het programma aanpassen aan hun eigen bedrijfsvoering en
persoonlijke wensen. Zo kunnen zij attentielijsten samenstellen en per attentielijst
aanvinken wat zij willen zien en volgens
welke klassering. Alle attentielijsten wor-

Gebruiksgemak

op
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Benny Declerck van crv benadrukt het
gebruiksgemak voor de veehouder. “We
hebben er speciaal op gelet om de hele toepassing zo eenvoudig mogelijk te houden.
Er komt maar weinig administratie bij te
pas en het systeem is zeer toegankelijk.
Bovendien kunnen met een handcomputer de gegevens van in de stal ingevoerd en
opgevraagd worden. Via de koppeling met
Veeportaal is in 1 beweging ook de geboortemelding bij Sanitel gebeurd. Je kan de
informatie ook delen met de veearts en de
voedingsadviseur.” r

Foto: crv
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De gebruiker bepaalt zelf wat hij wil zien in
VeeManager. Eén zaak is zeker: hij werkt
altijd met de meest actuele gegevens.

Iedere veehouder kan kiezen voor het hele
pakket of voor modules apart. Voor het
volledige pakket ‘VeeManager melkvee’ is
er een forfaitair tarief per bedrijf per jaar
van 48,50 euro en 1,32 euro per vrouwelijk dier. Zo kost het abonnement voor een
bedrijf met 50 melkkoeien en 20 stuks
vrouwelijk jongvee 48,50 + (70 x 1,32)
= 140,90 euro per jaar voor alle toepassingen. Voor ‘VeeManager vleesvee’ is het
jaartarief 25 euro en 0,72 euro per vrouwelijk dier. Voor een bedrijf met 100 vrouwelijke dieren (zoogkoeien en vrouwelijk
jongvee) komt dit op 97 euro voor alle
toepassingen. Wie dat wil, kan ook de
modules afzonderlijk afnemen. Zo kost
voor het bovenvermeld vleesveebedrijf
het gebruik van enkel de module vruchtbaarheid 44 euro per jaar. De veehouder
kan onmiddellijk op het internet voor zijn
bedrijf VeeManager opstarten. Dit is (voor
zowel vlees als melk) de eerste 3 maanden
gratis. In die periode kan de veehouder
wegwijs worden in het programma en ook
alle modules gebruiken.
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– Luc Van Dijck –
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op zijn bedrijfsvoering.
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Manager. Nieuwe modules en persoonlijke instellingen

Voor wie interesse heeft in VeeManager
organiseert crv opleidingsnamiddagen
‘Klikvast werken met VeeManager’. Er is
een niveau voor beginners en een voor
gevorderden. Daarna kan je beslissen of je
met VeeManager wil starten. De data kan
je raadplegen via www.veemanager.be of in
het crv-magazine.
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Weet alles over je
koeien met VeeManager

