VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Aanmaken groep dieren
Op VeeOnline kunt u voor een tankmelkonderzoek op BVD-virus een stallijst opvragen om vast te leggen
van welke koeien melk in de tank zat op het moment van monstername. Dit geeft u een betrouwbare
weergave van de onderzochte dieren en GD kan een eventuele vrij-certificering sneller afhandelen. Maak
met onderstaand stappenplan de groep dieren aan (max. 115 dieren), print de groep uit en stuur dit
overzicht mee met de ‘Verklaring volledigheid’. De groep kunt u later weer verwijderen.
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Stap 1. Inloggen op VeeOnline
Log in op VeeOnline en ga in het menu via ‘Mijn bedrijf’, ‘Stallijst’
naar de ‘Huidige stallijst’. U kunt hier de volledige stallijst inzien.

Stap 2. Selectie verkleinen
 kunt de selectie verkleinen met ‘Toon filter’. Kies voor het geslacht
U
vrouwelijk en het leeftijdsfilter ouder dan 2 jaar zodat het mannelijk
vee en het jongvee niet wordt weergegeven. Klik vervolgens op
‘Toon runderen’ en scrol indien nodig naar beneden.

Stap 3. Selecteer dieren
Klik op ‘Alle’ om alle dieren te selecteren en haal het vinkje weg bij
de dieren die niet melkgevend waren.

Stap 4. Toevoegen aan nieuwe groep
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Om de groep aan te maken klik op ‘Actie’ en vervolgens op ‘Voeg toe
in nieuwe groep’.

Stap 5. Naamgeving nieuwe groep
Maak dan de groep aan. Geef de groep bij voorkeur de naam:
‘Melkleverend op ....-....-....….’ (datum van monstername).
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Stap 6. Afronden aanmaken groep
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Scrol naar beneden en klik op ‘Plaats runderen’. De groep is
aangemaakt. Om de groep te openen kies ‘Terug’.

Stap 7. Groep openen
Klik bij ‘-- Alle groepen --’ op de naam van de aangemaakte groep
en ‘Toon runderen’.
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Stap 8. Groep afdrukken
Scrol naar beneden en druk op ‘Print’. Vervolgens kunt u de
aangemaakte groep afdrukken. Stuur de print samen met de
‘Verklaring volledigheid’ naar GD: Postbus 9, 7400 AA Deventer.

Groep verwijderen
Om een groep te verwijderen ga naar ‘Mijn bedrijf > Stallijst > Huidige stallijst’. Klik op ‘Beheer groepen’ en daarna op ‘Verwijder’, scrol
vervolgens naar beneden en klik nogmaals op ‘Verwijderen’.

Groep aanpassen
Om een groep aan te passen ga naar ‘Mijn bedrijf > Stallijst > Huidige stallijst’. De aangemaakte groep kan geopend worden door te
klikken op ‘-- Alle groepen --’ en vervolgens te klikken op de naam van de aangemaakt groep. Klik vervolgens op ‘Toon runderen’ en
scrol indien nodig naar beneden. Om de groep aan te passen klik op ‘Actie’ en vervolgens op de gewenste functionaliteit. Selecteer de
runderen waarbij de actie moet worden uitgevoerd.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/veeonline
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