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VeeManager
VeeManager is het online managementpakket voor veehouders. Het
goed managen van een veebedrijf
betekent het goed beheersen of dirigeren van processen waarbij de kwaliteiten van de koeien optimaal worden
benut. Tijdens beslissingsmomenten
willen veehouders beschikken over
actuele en inzichtelijke informatie.
VeeManager geeft veel praktische ondersteuning door het combineren en
koppelen van gegevens. Uit de zeer
grote hoeveelheid informatie die op
veel verschillende plekken aanwezig
is, laat VeeManager alleen datgene
zien wat de veehouder op dat moment
wenst te zien. Eind 2010 is VeeManager 2.0 geïntroduceerd, een nieuwe
versie met persoonlijke instelmogelijkheden waardoor de programma’s
naadloos aansluiten bij de wensen van
de gebruikers. Nu is het niet meer zo
dat CRV bepaalt wat een veehouder
kan zien, maar de veehouder bepaalt
zelf wat CRV moet laten zien.
VeeManager is een totaalpakket van
zes modules. Per module zijn alle relevante producten gebundeld. Veehouders kunnen kiezen uit het totaalpakket van zes modules of één of
meerdere afzonderlijke modules. Het
kunnen kiezen uit afzonderlijke modules is voor veel bedrijven een welkome
aanvulling om een ontbrekende (management)schakel zoals mestbeleid
of diergezondheid eenvoudig toe te
voegen .
Naast VeeManager, dat werkt op een
vaste pc of op laptop, is er VeeManager Assistent (VMA), een mobiele versie van VeeManager. VMA werkt op
een pda of ander geschikt mobiel toestel en sluit geheel aan bij VeeManager, maar kan ook afzonderlijk worden
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gebruikt. Met VMA heeft de veehouder
de veestapel letterlijk op zak en kan hij
overal gegevens opvragen en inbrengen. Veehouders kunnen VeeManager en VeeManager Assistent op hun
eigen bedrijf met gebruik van de eigen
cijfers drie maanden uitproberen.
Als er een goede computer en een
snelle internetverbinding aanwezig is,
hoeven er verder geen investeringen
in software te worden gedaan. Het installeren of updaten van programma’s
met de nodige kosten is voor VeeManager niet nodig en het maken van
backups is overbodig. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn worden die automatisch toegevoegd aan de modules.

7.1 Persoonlijke instellingen/dierselectie
Het gebruikersgemak voert de boventoon in VeeManager. Dit komt mede
door allerlei persoonlijke instellingen.
Zo zijn er in de module Vruchtbaarheid
attentielijsten voor tocht- en drachtcontrole, droogzetten, opstarten en
afkalven. Per attentielijst kunnen gebruikers aanvinken welke onderdelen
ze willen zien en in welke sortering.
Gebruikers kunnen zo het programma
helemaal laten aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren. Ook kunnen ze
alle attentielijsten samenvoegen tot
één attentielijst.
De nieuwe KoeKalender is een verzameling van de verschillende attentielijsten op één overzicht. Gebruikers
hiervan kunnen zelf aangeven welke
attentielijsten ze willen zien en over
welke periode.
Ook bij dierselectie is het gebruikersgemak gemaximaliseerd. Via ‘Beheer

DEEL 2: veemanager

groepen’, kunnen gebruikers zelf
diergroepen samenstellen door in het
menu bijvoorbeeld melkkoeien, droge
koeien of de pinken aan te vinken.
VeeManager laat vervolgens alleen de
dieren zien uit die groep. Dat is handig
bij het zoeken of selecteren van dieren
en bij de registratie van koppelbehandelingen.
Standaard blijft de kopregel staan op
de verschillende schermen en kunnen
gebruikers snel hun keuze maken.
De dierselectie zelf biedt ook meer
mogelijkheden. Via een dropdownmenu kunnen gebruikers kiezen uit:
werknummer, naam of levensnummer.
De lijst van de gewenste groep komt
direct in beeld met bijvoorbeeld de
naam of het werknummer en door middel van de cursor of scrollen is simpel
het juiste dier te selecteren.
Optimaal gebruikersgemak door
persoonlijke instellingen
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7.2 Overzicht modules
Overzicht modules VeeManager
Op de volgende pagina staan in de
afbeelding de modules schematisch
weergegeven. In de eerste kolom
staan de modules. Elke module vormt
een hoofdstuk in dit boek en daarin
wordt alles toegelicht.
Basis: verschillende modules kennen een aantal basisonderdelen die
kosteloos door iedere veehouder
zijn te gebruiken (bijvoorbeeld voor
het doen van I&R-meldingen of het
inbrengen van inseminaties). Voor het
gebruik van de basisonderdelen hoeft
men geen deelnemer te zijn van VeeManager of van die module.
VeeManager-module: hieronder worden de producten vermeld die onder
de module vallen.
Optioneel: bij een aantal modules bestaat de mogelijkheid om extra producten af te nemen die niet binnen het het
abonnement van de module of VeeManager vallen. Voor deze producten is
een aparte deelname vereist.

Altijd een module die bij u past
Veehouders kunnen zich abonneren
op het totaalpakket van zes modules,
of op één of meerdere modules.
VeeManager kent de volgende zes
modules.
Module Mpr
De module mpr is een compleet pakket voor iedereen die meerwaarde wil
halen uit zijn mpr-gegevens. Zowel op
bedrijfsniveau als op dierniveau geeft
deze module eenvoudig inzicht in
voedings- en gezondheidsgerelateerde aspecten. Binnen deze module wordt de duurzaamheid van de
veestapel in beeld gebracht met de
DuurzaamheidsMonitor. Deze vergelijkt de bedrijfssituatie met de landelijke gemiddelden.

Module Vruchtbaarheid
Alle attenties op het gebied van tochten drachtcontrole, droogzetten, opstarten en afkalven worden getoond
op aparte attentielijsten. Hierbij kan
de veehouder zelf aanvinken welke
attentie hij vanaf welk moment wil
zien, in welke sortering en over welke
periode.
De KoeKalender is een overzicht van
de gewenste attentielijsten op één
kalender. Er is binnen de module
Vruchtbaarheid volop aandacht voor

de vruchtbaarheidsstatus van zowel
het bedrijf als van elk individueel dier.
Module Diergezondheid
In de module Diergezondheid werkt
VeeManager samen met de dierenartsen. De veehouder krijgt inzicht in
de meest voorkomende aandoeningen op zijn bedrijf en de effectiviteit
van de uitgevoerde behandelingen.
Om dit te realiseren stelt de veehouder zelf, of samen met zijn dierenarts,
behandelplannen op. Een behandeld

De modules van VeeManager schematisch weergegeven

Module Fokkerij
Alle fokkerijgerelateerde zaken komen in de nieuwe module Fokkerij
overzichtelijk in beeld en bieden ondersteuning in fokkerijbeslissingen.
Zo zijn de individuele koefokwaarden,
compleet met exterieurfokwaarden
van de onderbalk, te zien onder Koefokwaarden. FokkerijOverzicht brengt
op bedrijfsniveau het genetisch niveau van de veestapel in beeld.

Module Registratie
De module Registratie is een complete
module met alle relevante producten
op het gebied van registratie, zoals
het geboortebewijs, de registratiekaart en een uitgebreide stallijst. Ook
kent de module een rundveestaat die
over iedere gewenste periode een
overzicht geeft van het veeverloop.

Module Mestbeleid
In de module Mestbeleid werkt VeeManager samen met de zuivelorganisaties, diverse grondlaboratoria,
Dienst Regelingen en voer- en kunstmestleveranciers.
De Nederlandse mestwetgeving is
gebaseerd op de maxima die de Europese wet- en regelgeving heeft gesteld aan het gebruik van organische
en minerale meststoffen. CRV Mineraal
is het antwoord op deze regelgeving.
CRV Mineraal zorgt door een bundeling van praktische en wetenschappelijke kennis voor een actueel bemestingsplan. Deze interactieve module
bespaart zeer veel administratie en
kent meer dan 19.000 deelnemers.

VeeManager geeft veel praktische ondersteuning door het combineren en koppelen van gegevens
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dier hoeft hiermee alleen nog gekoppeld te worden aan het uitgevoerde
behandelplan en alles staat correct en
overzichtelijk geregistreerd. Behandelingen uitgevoerd door de dierenarts
en medicijnaankoop via de praktijk
worden door de dierenarts(praktijk)
doorgestuurd naar de module Diergezondheid. Ook kan eenvoudig een
logboek van de aankoop en het gebruik van de medicijnen worden bijgehouden. De gebruikers van Diergezondheid maken op deze manier zeer
serieus werk van de gezondheid van
de veestapel en doen aan bewust
medicijngebruik. Ze voldoen hiermee
tevens aan de wensen van de zuivel
en de overheid.
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VeeManager Assistent kan afzonderlijk en in combinatie met VeeManager worden gebruikt

7.3 De mogelijkheden
van VMA
VeeManager Assistent (VMA) is een
managementprogramma dat werkt
op mobiele toestellen zoals een pda
(personal digital assistent). Het is een
goede aanvulling op VeeManager,
maar kan ook afzonderlijk worden gebruikt. Het grote voordeel van VMA is
dat veehouders altijd en overal de actuele gegevens van hun dieren kunnen raadplegen én invoeren. Denk
hierbij aan het raadplegen van de
dagattenties, mpr-gegevens, vruchtbaarheidsgegevens en het bestellen
van oormerken van de koeien. Ook
het invoeren van gebeurtenissen is
eenvoudig, zoals aan- en afvoeren,
geboorten, ziekte- en behandelgegevens, tochtigheden en het registreren
van inseminaties voor dhz-ki.
De gegevens worden via het toestel
waar het programma op staat, uitgewisseld met de centrale CRV-database. Eenmaal gemelde gegevens
gaan nooit meer verloren en zijn altijd
opvraagbaar.
Door het direct registreren via VMA
wordt dubbel werk met overal briefjes en notities voorkomen. Veehouders hoeven niet meer speciaal naar

de computer toe om iets te bekijken
of te melden, waardoor de dagelijkse
werkzaamheden efficiënter gaan en
er minder snel iets wordt vergeten.
VMA werkt op dier- en koppelniveau
en is uitermate geschikt voor het opvragen en invoeren op dat niveau.
Voor het inzien en printen van bijvoor-
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beeld bedrijfsoverzichten, dieroverzichten of analyses kan men deze
onderdelen beter raadplegen in VeeManager. De beide systemen wisselen onderling ingebrachte gegevens
uit zodat de gebruiker altijd over actuele informatie beschikt.
Uitgebreide informatie over toestel-

keuze met de diverse mogelijkheden,
een demoversie van VMA en een
handleiding van het programma staan
op de CRV-site onder het ‘overzicht
producten en diensten’ onder het tabblad ‘producten en diensten’. Hier kan
ook de software worden gedownload
met daarvoor geschikte toestellen.
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