Productinfo
Nieuw voerprogramma voor VanderPas

Geitenbelang, leverancier van het VanderPas-voersysteem, heeft een nieuw voer
programma beschikbaar voor het voer
systeem. GBvoermaat is eenvoudig en
daardoor overzichtelijker.
Rob van der Geest van Geitenbelang: “Reden
voor het in eigen beheer ontwikkelde programma is dat we niet afhankelijk wilden
zijn van één leverancier, in dit geval Elda
(EGAM-voermodule). Er verandert veel in de
geitensector, zo is bijvoorbeeld sinds begin
dit jaar Litams actief in de geiten. De vee
houder moet kunnen kiezen. Met het nieuwe
voerprogramma kan dat, want dat kan met
ieder managementsysteem koppelen”.
Bovendien wil Geitenbelang in de toekomst
graag over de grens kijken. Als daar andere
managementsystemen gebruikt worden,
is dat nu geen belemmering meer.
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van
GBvoermaat was vooral dat het gebruiksvriendelijk en eenvoudig moest werken.
“Geen overbodige informatie of te veel schermen. Het doel is dat de geitenhouder zelf
achter de knoppen zit en met een minimaal

aantal muisklikken de juiste informatie in
beeld krijgt. En het moest een flexibel programma zijn, zodat de geitenhouder naar
eigen wens informatie wel of niet zichtbaar
kan maken. De kunst is om de gewenste
informatie leesbaar te presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van lijsten die naar eigen
wens te maken zijn,” aldus Van der Geest.

Overzichtelijk
Het belangrijkste scherm in GBvoermaat
heet DIEREN. Hier worden alle geiten die
individueel gevoerd worden getoond. Per geit
is er informatie over haar status, productie
niveau en voergegevens. Elke 10 minuten
worden de gegevens ververst, zodat ze ieder
moment van de dag actueel zijn. De opbouw
van dit scherm is naar eigen wens te maken:
kolommen kunnen worden weggelaten of
toegevoegd. Van der Geest: “Hierdoor blijft
het allemaal erg overzichtelijk zonder overbodige informatie.”
Vanuit dit scherm kunnen dieren verplaatst
worden naar een andere voergroep, maar dit
kan ook automatisch via van tevoren ingestelde grenswaarden, bijvoorbeeld boven een

bepaalde productie of na een aantal dagen.
Ook kun je in dit scherm geiten op volgorde
zetten van een willekeurige kolom, of geiten
sorteren met eenzelfde kenmerk, bijvoorbeeld alle geiten met meer dan 75 procent
restvoer.

Koppelen met management
GBvoermaat moet natuurlijk zijn te koppelen
aan het aanwezige managementprogramma
op een bedrijf, zodat maar op één plek een
wijziging hoeft te worden doorgegeven. De
eerste koppeling tussen het voerprogramma
en het EGAM-managementprogramma is
onlangs tot stand gekomen op een melk
geitenbedrijf. Ook is een koppeling tussen
GBvoermaat en het Litams-management
programma tot stand gebracht.
Zeer waarschijnlijk zal er ook een stand
alone-versie van GBvoermaat op de markt
komen voor bedrijven die niet met een
managementprogramma werken.
Ieder VanderPas-voersysteem dat vanaf nu
verkocht wordt is standaard voorzien van
GBvoermaat.
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