VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Handleiding reader
schaap geit
Met de reader schaap geit schrijft u eenvoudig monsters van schapen en geiten digitaal in.
Hoe werkt het
De X6-reader kunt u direct in de stal gebruiken om eenvoudig uw monsters digitaal in te schrijven. Dankzij de ingebouwde RFID-scanner,
worden oornummers snel geregistreerd. Daarnaast worden barcodes op de monsternamebuizen herkend met behulp van de ingebouwde camera.
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Monsters inschrijven in 4 stappen
1. Opstarten
• Laadt de reader op met de meegeleverde oplader.
•	Zet de reader aan door de ‘aan-/uitknop’ kort ingedrukt te houden. Ontgrendel
het scherm door omhoog te vegen. Met de ‘aan-/uitknop’ kunt u de reader ook
vergrendelen (1x indrukken) of uitzetten (kort ingedrukt houden).
•	LET OP: Wacht na het opstarten van de reader minimaal twee minuten voordat u de ‘GD
Monster’ app opent (i.v.m. het activeren van de RFID scanner).
• De app is te herkennen aan het GD logo en bevindt zich op het startscherm en in de
app-lijst.

2. Beginscherm
•	Vul rechtsboven bij ‘DAP’ éénmalig het DAP nummer en het bijbehorende GDrelatienummer in. Dit blijft vervolgens automatisch opgeslagen.
LET OP: Een correct ingevoerd relatienummer is essentieel om de inschrijving te
verwerken1
•	Vul daarna het UBN, de diersoort (schaap of geit) en het materiaal (Melk, Serum,
EDTA) in.2
U kunt deze gegevens hierna niet meer wijzigen.
• Gebruik de knop ‘MONSTER TOEVOEGEN’ om de inschrijving te beginnen.

3. Monster toevoegen
•	Scan het oormerk automatisch door de bovenzijde van de reader dicht bij het oormerk
te houden. U hoeft hiervoor geen knop in te drukken. Het nummer wordt vervolgens
automatisch in het vakje ‘Diernummer’ ingevuld.
•	De RFID scanner staat aan wanneer het icoontje achter ‘Diernummer’ rood is. Is het
icoontje zwart? Tik dan met uw vinger op het icoontje of druk de F1 knop in.3
•	Met de knop aan de linkerzijde van de reader kunt u de barcode-camera aanzetten.
Houd hiervoor de barcode van de buis op de rode lijn. Zodra de reader heeft
scherpgesteld op de barcode, wordt deze in het balkje ‘Buisnummer’ ingevuld.4
•	U hoeft geen vaste volgorde aan te houden met scannen. U kunt zowel beginnen met
het oormerk, als met de barcode op de buis.
•	Selecteer het gewenste onderzoek en neem indien gewenst de selectie over naar het
volgende monster. Het kader geeft aan hoe vaak u een monster voor het betreffende
onderzoek heeft ingeschreven.
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4. Overzicht & afronden
• Dit scherm geeft een overzicht van de inzending.
• Druk op het potlood-icoontje om een monster te wijzigen of te annuleren.
• Met de knop ‘VOLGEND MONSTER TOEVOEGEN’ kunt u verdergaan met de inschrijving.
•	Indien u klaar bent, drukt u op ‘VERZENDEN’. Nadat u op ‘AKKOORD’ drukt wordt de
inschrijving verzonden naar GD. Hiervoor maakt de reader gebruik van het 4G netwerk.
•	Verstuur vervolgens de monsters naar GD. Hier hoeft geen inzendformulier bij.
Tip: voeg wel een notitie toe waarop DAP nummer en UBN staan.

Handige tips!
 ij het uitlenen van de reader aan een DAP, zal GD voor u het relatienummer invullen. Moet u het toch zelf invullen? Dan kunt u het
B
relatienummer bij GD opvragen.
2
De app controleert automatisch of het UBN geldig is. U kunt pas drukken op ‘MONSTER TOEVOEGEN’ wanneer alles is ingevuld.
3
Scant de RFID het eerste dier niet? Dan heeft u wellicht de app al gestart voordat de RFID gereed was. Sluit de app volledig af en open
deze opnieuw.
4
Voor het registreren van de barcode moet de camera hierop scherpstellen. Dit werkt het beste met een effen-gekleurde achtergrond.
U kunt bijvoorbeeld de buis in uw hand leggen tijdens het scannen en uw handschoen als effen-achtergrond gebruiken, zie foto.
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Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl
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