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1. Identificatie Dier
1.1. Algemeen
Klassiek identificatiescherm om dieren (runderen) op te zoeken.

1.2. Overzicht scherm

•

Kolom 1 zoekcriteria
o Oormerknummer:
- Er kan worden gezocht op de laatste 4 cijfers
- Controlecijfer kan worden ingevuld maar moet correct
zijn (Voor België en Luxemburg controlecijfer voor het
diernummer)
o Dierstatus staat standaard op 1: Rund aanwezig in
beslaginventaris

•

Kolom 2 zoekcriteria
o Diertype staat standaard op Rund omdat runderen doorgaans
de enige dieren zijn die individueel wordt opgespoord

•

Kolom 3 zoekcriteria
o 3 voor de landbouwer bestemde zoekvelden

•

Met de knop Leegmaken wordt het overzicht van de
zoekresultaten leeggemaakt net als de ingevulde zoekcriteria.
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2. Beheer Dier
2.1. Hoofdscherm

In het scherm Beheer Dier kunnen maar een paar velden rechtstreeks
worden bewerkt.
Gegevens over een dier worden vooral beheerd via de verschillende
soorten meldingen zoals die voor Bewegingen, Risico en Wijzigingen
die een weerslag hebben op de gegevens over het dier zodra ze
werden goedgekeurd.
Het veld voor het oormerknummer kan worden gebruikt om een dier te
selecteren zonder gebruik te maken van het scherm voor het
identificeren van dieren.

2.2. Tabblad Dier

• Registratiegegevens
- Die informatie wordt bijgehouden en uit de Geboortemelding
geïmporteerd. Ze kan alleen met een Wijzigingsmelding worden
bijgewerkt.
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• Identificatiegegevens
- Die informatie wordt geïmporteerd uit Hermerkingsmelding en
Paspoortmelding.
- Als een rund beide oormerken verloren heeft, kan door een PCE een
‘Tijdelijk oormerknummer’ worden ingevuld. Als dat veld wordt
ingevuld, krijgt het dier een blokkeringsstatus met Administratieve
reden.
• Gegevens beweging
- Die informatie wordt geïmporteerd uit Bewegingsmeldingen.
• Extra diergegevens
- Die informatie kan rechtstreeks worden bewerkt in het scherm
Beheer dier.
- Vleeskwaliteit is bedoeld voor ‘Association d’élevage’
(veeteeltvereniging).
- Extern groepsnummer en Extern Subgroepsnummer zijn bedoeld
voor de rundveehouder zodat hij zijn runderen indien nodig kan
compartimenteren. Hij kan ook op die velden zoeken.
•

Historiek hermerking / Herdruk historiek

Gegevens in Historiek hermerking en Herdruk historiek kunnen worden
getoond als men de knoppen Historiek hermerking of Herdruk historiek
aanklikt.
Er verschijnt als pop-up een scherm voor identificatiemelding waarin
de gepaste velden vooraf zijn ingevuld (meldingstype: 'Hermerking' of
'Herdruk paspoort') zoals weergegeven in de onderstaande
afbeeldingen van schermen.
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2.3. Tabblad Risico

Overzicht risico dier
Het tabblad Risico is ‘alleen tonen’ en wordt op dynamische wijze
aangepast aan de risico’s die van toepassing zijn op het diertype van
het beslag.
De risicostatussen, toestand, herkomst, datum vanaf, datum t/m,
gebruikersnummer worden aangepast via gebruik van het vak
risicomeldingen.
De risicostatussen en de toestand hebben een weerslag op het tabblad
met de blokkeringsstatus van het dier. Als een dier geen optimale
risicotoestand heeft wordt de blokkeringsstatus aangepast met de
reden van de blokkering = sanitaire reden (zie gebruik van het vak
risicomeldingen).
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Overzicht risico
Een weergave van het volledige overzicht risico wordt verkregen door
de knop 'Overzicht risico' aan te klikken. Dat overzicht geeft de
risicohistoriek van het dier weer. Het is leeg als er nog geen
risicomeldingen geweest zijn.
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2.4. Tabblad Historiek

Overzicht historiek dier
Het tabblad Historiek is eveneens ‘alleen tonen’.
Als een van de volgende velden verandert : Beslag, Exploitatie,
Blokkering status, Blokkering reden, Afdruk identificatiedocument
reden, Dier status, wordt een nieuwe rij toegevoegd in het overzicht
van de historiek. Een verandering van een van die gegevens wordt
getoond waarbij per rij de datum van de verandering en de login-id
van de auteur wordt weergegeven.
Historiek / Meldingen
De historiek (alle Bewegingen, Geboortemelding inbegrepen) en
andere gegevens voor Meldingen (risico, hermerken, wijziging,
herdruk) kunnen worden weergegeven door te klikken op de knoppen
'Historiek' of 'Meldingen'.
Er verschijnt een scherm voor identificatie van de melding als pop-up
waarin de gepaste velden vooraf zijn ingevuld, zoals hierna
weergegeven.
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2.5. Tabblad Blokkeringsstatus

Het tabblad Blokkeringsstatus is bestemd voor de gebruikers van het
verbond die daarmee de blokkeringsstatus van een dier kunnen
wijzigen.
In optimale toestand is de blokkeringsstatus Normaal.
In dit scherm kan de blokkeringsstatus manueel op Geblokkeerd
worden gezet, doch alleen om een Administratieve reden.
Blokkeringsstatussen om sanitaire reden worden ingesteld via de
risicomelding en steunen op de regels betreffende de weerslag van
risico’s. Als een gebruiker een blokkeringsstatus om sanitaire reden
probeert bij te werken en dat gelet op de risicosituatie niet gepast is,
worden de blokkeringsstatus en de reden blokkering veranderd
(overschreven) door de regels voor risico’s.
Als een blokkeringsstatus niet normaal is, zijn een reden blokkering en
een begindatum verplicht.
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