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Uw uitslagen altijd dichtbij met de VeeOnline-App
U kunt uw labuitslagen voortaan raadplegen in de nieuwe VeeOnline-App. Zo heeft u altijd uw uitslagen bij de
hand. Via de App ontvangt u, als u dat wenst, een melding als er nieuwe uitslagen van labonderzoeken binnen
zijn. En u kunt uitslagen eenvoudig filteren op identificatie, periode monstername of onderzoek(en).
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Handig voor u
• Altijd actuele resultaten en uitslagen
• Eenmalig inloggen met Z login, daarna met persoonlijke inlogcode
• Snel en eenvoudig uw uitslagen terugzoeken
• Uw eigen archief altijd bij de hand
• De VeeOnline-App is gratis

1. Download de VeeOnline-App
Download gratis de VeeOnline-App in de App Store of op Google Play. De eerste keer
dat u inlogt geeft u akkoord voor de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring
van VeeOnline. Vervolgens meld u zich eenmalig aan met uw Z login-gegevens.

2. Inlogcode aanmaken
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Na het inloggen maakt u een 6-cijferige identificatiecode aan. De code moet
een combinatie van cijfers zijn, dus niet 111111 of 123456. Hiermee kunt u de
volgende keer inloggen op de VeeOnline-App. U heeft uw Z login dan niet meer
nodig.

3. Homescherm labuitslagen
Na het inloggen komt u direct binnen bij het overzicht van al uw labuitslagen.
De meest recente uitslagen staan bovenaan. Op dit scherm staat ook informatie
zoals de monsternamedatum, bedrijfsnaam en onderzoek (en). U kunt de uitslag
openen door op een tegeltje te klikken.

4. Zoeken in uw uitslagen
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U kunt met het filter links eenvoudig zoeken op Identificatie, Periode
monstername of Onderzoek(en). In het veld Identificatie kunt u zoeken op
diernummer, hok/stal of naam. Heeft u een opmerking of vraag? Laat het ons
weten. Via
komt u bij het contactformulier Deel uw ervaringen.

5. Instellen notificaties nieuwe uitslagen of resultaten.
Via
kunt u aangeven welke meldingen u wilt ontvangen, bijvoorbeeld een
melding bij nieuwe labresultaten of -uitslagen.
Labresultaat
Het resultaat van een laboratoriumonderzoek. Selecteert u deze optie en bestaat
een inzending uit meer dan één onderzoek of meerdere monsters, dan ontvangt
u voor elk labresultaat een melding zodra deze gereed is.
Uitslag
Zodra alle onderzoeken van een inzending zijn uitgevoerd, worden de lab
resultaten samengevoegd in een uitslag. Sommige labresultaten zijn aangevuld
met een toelichting (informatie, adviezen, conclusies of grafische weergave).
Selecteert u deze optie, dan krijgt u een melding zodra de complete uitslag
gereed is.
Check jij je labuitslagen
al in de app?

Download de VeeOnline App nu.

Ga voor meer informatie naar
www.gddiergezondheid.nl/labuitslagen
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