SNEL EN EENVOUDIG REGISTREREN MET SG-ONLINE

Altijd bij de
hand
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app

Om uw lammeren te registreren bij RVO kroop u voorheen
waarschijnlijk achter uw laptop om dit via de website van
SG-Online te doen. Dat hoeft niet meer! Vanaf nu is er
namelijk een SG-Online-app. Zo kunt u dieren registreren
vanaf de bank, maar ook direct vanuit de stal of de wei.

Zeven tips voor optimaal gebruik!
1.

2.

Misschien maakt u nog helemaal geen gebruik van SG-Online. Dan
is het goed om te weten wat het precies inhoudt en wat u ermee
kunt. SG-Online biedt de volgende mogelijkheden:
• Het vastleggen van uitgebreide gegevens van elk dier, denk
aan geslacht, ras, moeder- en vaderdier en stamboeknummer.
• Alle gegevens staan overzichtelijk bij elkaar.
• Eenvoudig voldoen aan de I&R-verplichting van het ministerie van LNV (RVO).
• Het medicijngebruik is per dier en koppel te registreren.
• Afdrukken van gezondheidsverklaringen bij deelname aan de
gezondheidsprogramma’s van GD.
• Opvragen en uitdraaien afstammingslijsten.
• Downloaden en afgeven van verklaringen van medicijngebruik
voor de handelaar en slachterij. Dit is in het kader van de
voedselveiligheid (voedselketeninformatie oftewel VKI).
• Vaccinatieverklaringen, van bijvoorbeeld Q-koorts, afdrukken en laten ondertekenen door de dierenarts.
• Professionele en gratis ondersteuning door de helpdesk van
GD (0900-1770, optie 3), bereikbaar op werkdagen van
8.00 uur tot 17.00 uur.
• Bij registratie van uw e-mailadres ontvangt u desgewenst
een gratis e-mailnieuwsbrief.
Zoeken op status
Wist u dat het mogelijk is om eenvoudig te zoeken naar de
certificeringsstatus van een UBN in het openbare gedeelte van
SG-Online? Hiermee kunt u kijken of de dieren die u van plan
bent aan te kopen van een gecertificeerd CAE-, zwoegerziekteof CL-bedrijf komen. GD werkt nog volop aan het verbeteren van
de zoekfunctie, zodat het straks ook mogelijk is om bijvoorbeeld
een overzicht van alle CL-gecertificeerde bedrijven in een
bepaald postcodegebied op te zoeken. Indien u geen status
vindt voor een bepaald UBN, dan kan dit meerdere oorzaken

Nieuw: SG-Online biedt dé oplossing
om onder andere uw lammeren snel
en eenvoudig te registreren. Dat kon
al via de website, maar nu ook via
een speciale app! Een groot deel van
de schapen- en geitenhouders maakt
hier al gebruik van.

Zorg dat u uw meldingen, zoals een
aan- of
afvoermelding zo snel mogelijk doet,
in
ieder geval binnen de wettelijke term
ijnen.

Bij het doen van een afvoermelding
kunt
u filteren op bijvoorbeeld ras, geboort
edatum en geslacht. Op deze manier is
het
makkelijker om de afgevoerde dieren
te
vinden op de stallijst.
3. Wilt u een ras selecteren? Klik op
het pijltje van het scrolldown-menu en typ
de
eerste letter van het desbetreffende
ras
in. Op deze manier kunt u het snelst
het
juiste ras vinden.
4.

Heeft u een aanvoermelding van een
dier
zonder NL-code? Neem dan contact
met
ons op via sg-online@gddiergezond
heid.nl
of 0900-1770, optie 3 schaap en geit
.
5. Wanneer u een stallijst in Excel
importeert, is de kolom met daarin het leve
nsnummer niet goed leesbaar. Dit kun
tu
aanpassen door deze kolom te selecter
en
en bij celeigenschappen te kiezen voo
r
een getal zonder decimalen.
6. Wilt u een dier afvoeren en moe
t het dier
ook nog omgenummerd worden? Zorg
dan
dat u eerst een omnummermelding
doet
en vervolgens de afvoermelding.
7. U kunt de beschikbare oormerke
n ophalen,
waardoor het doen van een geboorte
melding en omnummering heel eenvoud
ig
werkt.

hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een UBN geen toestemming heeft gegeven voor het tonen van de status of dat een
UBN bij GD geen status heeft.
Als deelnemer van SG-Online kunt u de app downloaden via de
Google Playstore of App Store van Apple. Meld u aan met uw
UBN en postcode en log in met een nieuw aan te maken
gebruikersnaam en wachtwoord.
AANMELDEN VOOR SG-ONLINE DOET U VIA
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/SG-ONLINEAANMELDEN
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