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10.	Attenties
Het attentiescherm is het startscherm van de
app. Via het attentiescherm kunt u direct doorklikken naar het individuele dier om attenties
vast te leggen.
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11. Invoer
Wat u niet kunt invoeren via het attentiescherm,
kunt u invoeren via het tabblad ‘Invoer’.
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12. Beheer
Stel uw eigen groepen samen en vul veel gebruikte medicijnen in. Wilt u een dhz-ki-melding
doorgeven, vul dan de spermavoorraad in.
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1.	Hier kunt u tal van instellingen wijzigen en uw
app bijwerken.
2.	Stel uw eigen attentielijst samen met wat u
belangrijk vindt.
3.	
Ovalert-attenties: Tochtig, Verdacht, Niet te insemineren dieren. Daarnaast ziet u hier de attenties
voor verminderd actief en/of verminderd vreten.
4. 	Tocht: mogelijk tochtige dieren (afhankelijk van
uw instellingen).

13. Overzicht
Via dit tabblad kunt u op groepsniveau of individueel dierniveau de vruchtbaarheids-, registratieen mpr-gegevens van uw veestapel inzien.

5.	
Antibiotica: aantal wachtdagen n.a.v. behandelingen.

Tevens kunt u de diagnose en behandelings
historie van uw bedrijf inzien.

6.	
Drachtcontrole: dieren die in aanmerking komen
voor drachtcontrole.
7.	
Droogzetten: deze dieren kunnen drooggezet
worden.
8.	
Biest: voor dit dier moet biest apart gezet worden.
9.	
Afkalven: voor het attentiedier een geboortemelding doorgeven.
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tips VeeManager-App

Gemakkelijke dierselectie

De VeeManager-App heeft veel functionaliteiten.

Door links op het werknummer te klikken, wordt

Om ervoor te zorgen dat u nog gemakkelijker met de

het dier geselecteerd. Wilt u eerst detailinformatie

app werkt, staan hieronder een aantal gebruikerstips.

van het dier bekijken? Klik dan op de rechterkant

2. GEMAKKELIJKE DIERSELECTIE
van het vakje.

Attentielijsten instellen met favorieten
Met de knop

In alle dierselectieschermen is het mogelijk om

kunt u zelf instellen welke attentie

een dier te zoeken door diernummer, naam of

lijsten u wilt zien. Met het sterretje kunt u uw favoriete

werknummer in te voeren en op ‘Zoek’ te klikken.

attentielijsten aangeven. Hiermee kunt u gemakkelijk
uw favoriete attentielijsten selecteren.
U selecteert de gewenste lijsten door er een vinkje
voor te zetten. Door de knop ‘Selecteer’ aan te
klikken kunt u een voorkeurslijst aanmaken van
de attentielijsten. U kunt zelf aangeven hoe u de
attentielijsten getoond en gesorteerd wilt hebben.

2
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1.	Vink de lijsten aan die u wilt zien in de
attentielijst.
2.	U kunt hier de gewenste sortering van de
attentielijst aangeven.
3.	
Favorieten: door het sterretje aan te vinken,
houdt u altijd uw vaste selectie in beeld.
4.	Hiermee selecteert u alleen uw favoriete
attentielijsten.
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Tip Ovalert

Tarieven

Via de Ovalert-attenties kunt u op een dier klikken,

Een startabonnement is kosteloos. Hiermee kunt

vervolgens komt u terecht in het detailscherm van

u de attentielijst voor het afkalven opvragen en

dat specifieke dier. Door naar het tabblad ‘Ovalert’

I&R-meldingen registreren.

te gaan kunt u het ‘Ovalert type’ wijzigen in ‘Niet

Voor VeeManager-deelnemers is de VeeManager-

voor inseminatie’ of een verdacht dier wijzigen naar

App Compleet gratis.

de status ‘Tochtig’. Daarnaast kunt u doorklikken
naar het tabblad CRV-ki of DHZ-ki. Om een ki-opga-

Vragen?

ve te doen of een dhz-inseminatie te registreren.

Heeft u vragen over de VeeManager-App of tips
om de app te verbeteren, laat het ons dan weten

Afsluiten van de app

via de CRV Klantenservice:

Werkt u met een toestel met het Android-

Vlaanderen: 078 15 4444 of

besturingssysteem, gebruik dan voor het afsluiten

Klantenservice.be@crv4all.com.

van de app de middelste toets op uw toestel.
Deze is meestal voorzien van een teken dat op een
. Bij opstarten komt u dan meteen

huisje lijkt

We wensen u veel plezier met het gebruik van de
VeeManager-App!

terug op de plek waar u gebleven was.
Icoontjes in de meldingenlijst
Wilt u weten of een melding wel of niet goed gesynchroniseerd is? Dit kunt u vinden in de meldingenlijst onder het tabblad ‘Invoer’.
Een

betekent dat de melding is verzonden.

Ziet u een

dan is de melding niet goed ver-

zonden. Verwijder deze melding dan en voer deze
opnieuw in.
Staat er een

voor de melding dan is deze nog

niet verstuurd. Door nog een keer bij te werken
kunt u de melding versturen.
Meerdere dieren selecteren bij behandeling en
samenweiding
Bij het registreren van een behandeling of samenweiding is het mogelijk meerdere dieren tegelijk
aan te vinken. Hierdoor wordt het registreren nog
makkelijker.
Dhz-inseminatie registreren
Wilt u een dhz-inseminatie registreren, vul dan
eerst de spermavoorraad in onder ‘Beheer’.
De stieren komen dan bij het registeren van de
inseminatie automatisch in beeld.
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