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Wegwijs op

VeeOnline

Als veehouder bent u dagelijks bezig met diergezondheid.
Daar kunt u VeeOnline goed bij gebruiken. Onlangs hebben
we een aantal zaken in het hoofdscherm aangepast. Als u
bent ingelogd ziet u het onderstaande scherm.

Welkom

Mijn bedrijf

Registratie

Lab

Contact

( Uitloggen )

Help

www.gddiergezondheid.nl

Attenties

Mijn bedrijf

Geplande onderzoeken

UBN

Alle geplande onderzoeken rund voor de komende 100 dagen zijn vewerkt.

Naam

Gegevens runderen

Contactgegevens

Als u hier op klikt, ziet u uitgebreide informatie over
uw bedrijf en het rollend gemiddelde van het aantal
aanwezige runderen in het laatste jaar.
Status en deelname

Gegevens Runderen

Leptospirose
Leverbot
Melkmeesters
Neospora
Paratuberculose
Salmonella
Uiergezondheid
Worminfecties
BBP
BGP

A

A

Bijgewerkt

E-mail

Rund
Programma
BVD
IBR

A

Rapportage

Onder deze kolom ziet u op welke datum
de informatie over het betreffende programma voor het laatst is bijgewerkt.

Product
BVD-vrij Certificering
IBR-vrij Certificering

Status
Vrij
Vrij

Leptospirose-vrij Certificering

Vrij

13-01-2015

Melkmeesters
Neospora Tankmelk

Deelnemer
Deelnemer

13-01-2015
17-12-2014

Paratuberculose Programma
Salmonella Programma Onverdacht
Uiergezondheid Tankmelk Standaard

Status A
Onverdacht

13-01-2015
19-01-2015
13-12-2014

Bedrijfsbehandelplan
Bedrijfsbehandelplan

Bijgewerkt
13-01-2015
13-01-2015

21-01-2015
26-01-2015
Aanvragen certificaat

Uw labuitslagen nu in één duidelijk overzicht!
Ga naar Mijn labuitslagen >>

Programma

Rapportage

De namen onder de kolom “Programma”
kunt u aanklikken. U komt dan op
www.gddiergezondheid.nl, waar u uitgebreide informatie aantreft over het
desbetreffende programma.

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

Status

Certificaten

De informatie onder de kolom Status kunt u aanklikken en u ziet dan het historie van
uw status binnen het programma. Op VeeOnline wordt deze historie opgebouwd vanaf
26-01-2015. De weergegeven status kan wellicht een eerdere begindatum hebben. Voor
de historie van uw status vóór 26-01-2015 kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via 0900-1770.

Klik op deze knop om
uw bedrijfscertificaat
aan te vragen.
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