VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Hoe werkt de reader
schaap geit
Voordelen:
• stof- en waterdicht;
• compact en robuust;
• geen papier meer nodig;
• efficiënte en complete
inschrijving;
• direct in de stal inschrijven;
• monsterlijst en diernummers
bij de hand.

Met de reader schaap geit schrijft u eenvoudig monsters van schapen en geiten
digitaal in op VeeOnline.
Hoe werkt het
De C1-reader kunt u in de stal gebruiken om eenvoudig uw monsters digitaal in te schrijven. De reader
heeft een ingebouwde RFID-reader én barcodescanner. De dierenarts opent op de reader VeeOnline,
scant de dieren via de chip en de monsters via de barcode. De mogelijkheid om zowel de dieren als de
monsters te scannen met dezelfde reader en gelijk in te schrijven is uniek.

Huren of kopen
U kunt de reader (inclusief SIM kaart) huren voor een startbedrag van 25 euro met daarnaast een
vergoeding van 17,50 per week (excl. btw) of kopen voor 1.795 euro (excl. btw). Als u later besluit de
reader te kopen, dan brengt GD de al betaalde huur op het aanschafbedrag in mindering.

Tips
Bij beginnend gebruik is het belangrijk om:
• het werken met de reader eerst uit te proberen met weinig dieren;
• de scanner van te voren goed op te laden;
• uw wachtwoord van VeeOnline bij de hand te houden;
• u kunt het scherm locken door één keer kort op de aan-uitknop te drukken.

Handleiding reader
Scan
oormerk
Aan/Uit

Aansluiten oplader

1. Laad de reader voor gebruik volledig op met de meegeleverde kabel.
2. Zet de reader aan door de aan-uitknop linksboven 5 seconden ingedrukt te houden.
3. Ontgrendel het beeldscherm door het vergrendelingsicoon opzij te vegen.
Scan
4. Open op het beeldscherm de webbrowser.
monster
5. Ga nu naar www.veeonline.nl, log in en maak via het menu een ‘Nieuwe inschrijving’ aan.
6. Houdt de blauwe knop rechts ingedrukt om de barcode op de buis te scannen.
7. Het oormerk met de RFID-chip scant u daarna door de blauwe knop links aan de zijkant
ingedrukt te houden.
Webbrowser

Maak geen onnodige kosten: neem de juiste steekproef CAE en CL
Bij het jaarlijkse steekproefonderzoek voor CAE en CL hoeft u slechts op een deel van deze monsters
CL-onderzoek uit te voeren. Geef daarom bij het inschrijven voor het CAE- en CL-bewakingsonderzoek
de juiste onderzoeken bij de juiste monsters aan. Bij het afronden van een inzending op VeeOnline
krijgt u een overzicht van de inschrijving, controleer hier ook nogmaals of de aantallen juist zijn.

Meer weten over de reader?
Bel 0900-1770, optie 3.
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