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Wegwijs op

VeeOnline
Als veehouder bent u dagelijks bezig met diergezondheid. Daar kunt u VeeOnline goed bij gebruiken.
Op www.veeonline.nl vindt u actuele informatie van de GD over de gezondheid van uw koeien, aangevuld met de gegevens van uw dierenarts zoals het BGP en BBP.
Gratis op VeeOnline
Bent u al wegwijs op VeeOnline? Hierbij een handig overzicht.

Inloggen op VeeOnline is gratis voor
veehouders. Ook de meeste modules zijn
gratis. Waarom? Omdat wij onze dienstverlening willen versnellen en u minder
post willen sturen. Met VeeOnline slaan
we deze twee vliegen in één klap.
Op www.veeonline.nl kunt u inloggen
met uw z-login. Eenmaal ingelogd kunt
u de basismodules bekijken en eventueel uitgebreide modules afsluiten. Nog
geen login? Geen probleem. Klik op de
link ‘Login aanvragen’ (onder het inlogscherm) en ontvang uw toegang direct
per e-mail. Heeft u hulp nodig, dan
kunt u contact opnemen met 0900-1770.
Onze klantenservice staat u graag te
woord en heeft tevens de mogelijkheid
om met u mee te kijken.
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Uw overzicht in VeeOnline. Onderstaand scherm ziet u zodra u bent ingelogd.

Welkom ‘Uw Naam’

Mijn bedrijf
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000000

www.gddiergezondheid.nl
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Uitslagen

Home

Labuitslagen

GD Relatienummer

0123456

UBN

012345

Naam

Uw naam

E-mail

naam@mail.nl

Hier vindt u alle uitslagen van uw
laboratoriumonderzoeken bij de GD na
15 mei 2012.

Contactgegevens
Rund

Bedrijfstype

Melkveehouderij

DA Praktijk

DAP Nederland, Utrecht Contactgegevens

Schaap

Zuiverlfabriek
Naam

Tank

Nederlandse Melkleverancier

Contactgegevens

Gemiddeld aantal aanwezige runderen laatste jaar
Volwassen Jongvee Totaal
75

55

130

Geplande onderzoeken
details

Attenties
Geplande onderzoeken
Er bestaat 1 nog niet verwerkt gepland onderzoek rund voor de komende 100 dagen.

Hier ziet u of er onderzoeken voor uw
certificeringen gepland zijn. Wanneer u
doorklikt wordt duidelijk welke onderzoeken er openstaan en vindt u een lijst
met te onderzoeken dieren. Handig en
overzichtelijk, ook voor uw dierenarts.

Status en deelname
Rund
Schaap
Programma of product
BVD
IBR
Leptospirose
Leverbot
Maagdarmwormen
Neospra
Paratuberculose
Salmonella
Uiergezondheid
Worminfecties
Bedrijfsbehandelplan
Bedrijfsbehandelplan

Deelname
BVD Virus Vrij Certificaat
Tankmelk IBR
Leptospirose Certificering

Tankmelk Neospora
Paratuberculose Programma
Tankmelk Salmonella
Tankmelk Uiergezndheid
Tankmelk Worminfecties
Deelnemer
Deelname

Status
Vrij
Onverdacht
Vrij

Rapportage

rapportage
A
Onverdacht
rapportage
rapportage
04-03-2014
04-03-2014

Medirundgegevens in BGP? Zet uw machtiging aan op medirund!
Klik hier voor instructies >>
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Volg ons op Twitter

Statussen en deelnames

BBP/BGP

Bij de aan- of verkoop van een koe is
het handig om uw actuele diergezondheidsstatussen even te checken. Hier
vindt u een overzicht van uw actuele
statussen, samen met de tankmelkprogramma’s waaraan u deelneemt.

Heeft u samen met uw dierenarts een
bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en/of
bedrijfsbehandelplan (BBP) ingevuld op
VeeOnline? Door op de datum te klikken
krijgt u een overzicht van respectievelijk alle ingevulde BBP’s en BGP’s. Eventuele wijzigingen kunt u met uw dierenarts direct online doorvoeren. Zo houdt
u uw plannen gemakkelijk actueel. Ook
kunt u uw plannen op VeeOnline digitaal
ondertekenen en ter inzage geven aan
controlerende instanties.

Rapportages
Bent u deelnemer aan Tankmelk Worminfecties, Tankmelk Neospora en/of
Tankmelk Uiergezondheid? Door op het
woord ‘rapportage’ te klikken komt u
bij een handig overzicht van behaalde
punten en krijgt u inzicht in het verloop van de uitslagen in de tijd.
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