DLV Praktijkadvies
puter ondersteuning bij het administratieve
deel van het management. Verschillende
managementsystemen hebben hun eigen
programma, die direct informatie over bijvoorbeeld behandelingen, conditie- of pootscores, inseminatie en drachtigheidscontrole,
verplaatsingen, attentielijsten doorgeven.
De minimale vereiste voor het gebruik van
het handcomputer zijn een thuiscomputer
met een USB-poort en minimaal Windows 98.

• Het voordeel
Met de zakcomputer is op elk tijdstip en op
elke plaats, in de wei of in de stal, informatie
op te vragen of in te voeren. Het is dan mogelijk om in de stal of in de wei tussen de koeien
informatie over de dieren op te vragen of in te
voeren. Dit bespaart tijd en verkleint de kans
op fouten die ontstaan bij het overschrijven
van informatie. Op ieder moment van de dag
is het mogelijk om automatisch de informatie
door te sluizen van de pc op kantoor naar de
zakcomputer en andersom.

Zakcomputer zorgt voor tijdwinst

Melkveehouder Martin van Bommel uit het
Noord-Brabantse Someren doet dat wekelijks.
Samen met zijn veearts voert Van Bommel de
volledige dieradministratie in zijn pocket-pc
in. Hij roemt het snelle opstarten van het
apparaat. Met één druk op de knop is de
pocket-pc in enkele seconden in gebruik. Dus
wachten op een opstartende pc op kantoor
is verleden tijd. Ook het oproepen van koeien
is eenvoudig. Het menu is onderverdeeld in
in te voeren informatie zoals ziekte, tocht,
inseminatie en attentielijsten. Om maar iets
te noemen. Om een koe in te voeren die uier-

ontsteking heeft, ‘typt’ de veehouder met de
leespen het behandelde melkkwartier in en
kiest het voorgeprogrammeerde geneesmiddel
uit. Daarna kan Van Bommel direct aflezen
hoeveel wachtdagen hij voor zowel de melk
als voor het vlees in acht moet nemen.
Van Bommel kocht de pocket-pc om gegevens
vlugger in te voeren om zijn managementsysteem actueel te houden en om de dieradministratie makkelijker te kunnen oproepen
en raadplegen in de stal. Deze voordelen heeft
de pocket-pc hem ook gebracht. Toch benut
hij het apparaat nog niet volledig. Je kunt
hem immers ook gebruiken als zakagenda
voor een vergadering of een afspraak met
de voerleverancier.

Vier tips voor een
langere levensduur
1 Zorg dat de batterij niet volledig leeg raakt. U
kunt gegevens verliezen indien dit wel gebeurt
2 Bij schoonmaakwerkzaamheden met veel
water de zakcomputer niet meenemen
3 Draag de zakcomputer aan de binnenkant
van kleding om stoten of schokken te dempen
4 Zorg voor een bijbehorend beschermhoesje

• Meer doen
Maar je kunt er nog veel meer mee doen.
Wat dacht je van routeplanners en navigatiesystemen voor in de auto of wellicht zelfs op
de trekker. De zakcomputers krijgen steeds
meer mogelijkheden ter ondersteuning van
de algemene bedrijfsvoering. Er zijn ook
reken- en schrijfprogramma’s, e-mail,
agenda’s en adresboeken. Zo kun je er
marktberichten, radarbeelden maar
ook de dagelijkse e-mail mee ophalen.

• En wat kost dat?
De kosten van een doorsnee zakcomputer
verschillen van bijna 300 euro tot een snellere
uitvoering met meer geheugencapaciteit en
mogelijkheden tot 500 euro. Hierbij komen
nog (afhankelijk van het softwarepakket waarmee u werkt) eenmalige aanschafkosten van
ongeveer 250 euro. De jaarkosten liggen

afhankelijk van de verschillende aanbieders
van software rond 10 à 15 procent van het
benodigde softwarepakket. En wil je synchroniseren met behulp van gsm of gprs dan komt
daar nog een telefoonabonnement bij.•
Jakob Pustjens is adviseur Bedrijfsmanagement bij DLV Rundvee
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Na de introductie van de managementsystemen om veeadministratie overzichtelijk, actueel en toegankelijk te houden, zijn er nog meer nieuwe technieken en hulpmiddelen om rundveehouders een handje in hun bedrijfsvoering

Dezelfde handheld met vernieuwde mogelijkheden

te helpen. De zakcomputer, in de volksmond ook wel pocket-pc, pda, handheld of palmtop genoemd. Een computer

Bij bijna elk managementsysteem kunt u gebruik maken van een palmtopcomputer. Deze zijn echter niet bij

op zakformaat, die zorgt voor een actuele dierregistratie en allerlei informatie betreffende de bedrijfsvoering bevat.

alle leveranciers hetzelfde. Iedere leverancier heeft weer specifieke gebruiksgemakken. Een overzicht.
Agrovision werkt met Pocket COMRU. Na synchronisatie met de centrale computer werkt deze handheld pc
volledig zelfstandig. Je hebt gedurende het gebruik geen last van storing in de verbindingen. Pocket COMRU

Tekst en foto’s: Jakob Pustjens

synchroniseert regelmatig, waardoor de batterij van de pocket-pc weer oplaadt. Hierdoor verlies je met Pocket
COMRU geen gegevens. Door de grote keuzeknoppen werkt het programma gebruiksvriendelijk.
en pocket-pc, pda, palmtop of mobiele
pc is in de zakenwereld al bijna net zo
gewoon als een mobiele telefoon. Maar
sinds kort wordt het hulpmiddel ook in de
landbouw steeds vaker gebruikt. Het apparaat,
eigenlijk een verkleinde computer met een
beelschermpje is zo groot als je hand. Er zijn
verschillende uitvoeringen, met allerhande
mogelijkheden. Je kunt ze dus niet alleen voor
het bedrijf maar ook privé gebruiken. De uitvoeringen verschillen in gebruiksgemak. Er
zijn terminals met een ingebouwd toetsen-
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bord en er zijn handheldcomputers waarbij
het beeldscherm dienst doet als toetsenbord.
Het gebruiksgemak zit hem in de snelheid
waarmee u gegevens kunt invoeren. Een touchscreen maakt het apparaat dikwijls compacter,
maar een toetsenbord kan makkelijker
werken, menen verschillende gebruikers.
Het voordeel van een touch-screen is ook dat
er minder vuil in aanraking komt met het
computertje. Het beeldscherm wordt namelijk
in de meeste gevallen met een kunststofpen
bediend. Zo voorkom je contact met natte of
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vieze handen. De zakcomputer zou er tegen
bestand moeten zijn maar stof en vuil gaan, zo
leert de praktijk, niet goed samen met hard- en
software. De communicatie van een handheld
is mogelijk via een kabel, infrarood of door
met ingebouwd modem (gprs) een draadloze
verbinding te maken met de kantoor-pc, waar
het volledige managementsysteem op geïnstalleerd is.

• Mogelijkheden

Agis levert de Palm Treo. Dit is tevens een telefoon met heel veel mogelijkheden. Je kunt ermee bellen, e-mailen,
foto’s maken en internetten om alle bedrijfsinformatie zoals melkleveranties direct op te roepen. Het maakt in
tegenstelling tot pocket-pc’s geen gebruik van Windows maar van het Palm besturingsprogramma.
Uniform heeft het Farmers Finger Interface (FFI) systeem op de pocket-pc. Dit wil zeggen dat de pocket-pc
niet bediend wordt met het kleine pennetje, maar met de vinger van de boer. De functies in het beeldscherm
zijn hiervoor aangepast. Dit geeft extra gebruiksgemak.
RUMA werkt met een directe koppeling tussen de palmtop en de kantoorcomputer. Dit kan door middel
van gprs of een eigen netwerk tussen deze pc’s. Hierdoor heeft de melkveehouder de nieuwste gegevens
altijd bij zich en hoeft hij geen gebruik meer te maken van een uitwisselingssysteem.

Op rundveebedrijven biedt zo’n palmtopcomVeehouderij Techniek • november 2005
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