
Kennisplatform Koesensor            Softwarefiche 

 

VEEMANAGER 

CRV 

Toepassing 

Melkrobot en conventionele melksystemen 

Installatie Systeemvereisten 

Geen installatie op pc (100% online) RAM geheugen: ≥ 1 GB 

webapplicatie Webbrowser: 
Google Chrome of Internet 
Explorer ≥8 

internetverbinding nodig Hulpprogramma’s: 
- Automatisch gratis geïnstalleerd 
- Adobe Reader, Java en Meadco 
Scripts 

mobiele app beschikbaar (VeeManager App) Schermresolutie:  Min. 1024 x 786  

Kostprijs 

VeeManager (online): 

Basis (Sanitelmelding geboorte, bevruchtingen):  gratis 

Pakket VeeManager Melkvee (5 modules excl. module Voer)  

€4/maand +          

 0 – 100 melkkoeien  €0,24/melkkoe/maand 
 101 – 200 melkkoeien    €0,12/melkkoe/maand 
 >200 melkkoeien   €0,06/melkkoe/maand  

Afzonderlijke modules 

€1,25/ maand +  

Module registratie:            €0,05/melkkoe/maand 

Module mpr:                       €0,10/melkkoe/maand 

Module vruchtbaarheid:   €0,08/melkkoe/maand 

Module diergezondheid:  €0,05/melkkoe/maand 

Module fokkerij:                 €0,10/melkkoe/maand 

VeeManager App 
(mobiel):  

€2/maand  
 0 - 200 vrouwelijke dieren  + €0,04/vrouwelijk dier/maand   
 201 – 400 vrouwelijke dieren    €0,02/ vrouwelijk dier /maand 
 >400 vrouwelijke dieren    €0,01/ vrouwelijk dier /maand 

Indien gebruiker van volledig VeeManager pakket:  VeeManager App = gratis 

Extra opties 

Module Voer 

- Koppeling met automatisch krachtvoersysteem 

- Restvoerattenties, krachtvoergift autom. afgesteld op voorspelde dagelijkse melkgift 

€6,5/maand + €0,08/melkkoe/maand 

 101 - 200 koeien   €0,04/melkkoe/maand 
 > 200 koeien   €0,02/melkkoe/maand 

Opleiding bij opstart Technische ondersteuning 

Regelmatig basistrainingen 

 
gratis 

Halve dag CRV Klantenservice:  078 15 44 44 



 

Koppelingen 

1. met procescomputers en sensoren 

Melkrobot 
 

Verwacht in 2015  

Melkstal Verwacht in 2015 

Krachtvoerstation  
Voor voerstation van Lely, DeLaval, Fullwood-Packo en GEA 
Via module Voer 

Activiteitsmeters  

Voor activiteitsmeters van Nedap, DeLaval 
(activiteitmeetsysteem), Fullwood-Packo (Crysta Act en Crysta 
Act +), GEA (Rescounter II en CowScout S/I) en SAC (MRS 
Transponders) 

2. met andere programma's 

CRV 
uitwisseling van MPR- en fokkerijgegevens  
via module MPR en module fokkerij 

Sanitel (Veeportaal) 
uitwisseling van I&R gegevens 
via module Registratie (basis) 

Registratie mogelijk van: 

Geneesmiddelengebruik 
Ja, register automatisch bijgehouden voor ingegeven 
behandelingen 

Kuilgegevens neen 

Certificaten dierziekten neen 

Uitslagen analyses (boed, mest, urine, etc.) neen 

Kengetallen 

Technische kengetallen: ja 

Financiële kengetallen: 
ja (beperkt; BSK, netto-opbrengst, economisch jaarresultaat, 
netto-dagrendement) 

Overzichtslijsten kengetallen: ja 

Attenties voor: 

Koekalender Tochtcontrole, drachtcontrole, droogzetten, opstarten, afkalven 

Afwijkende melkgift en –samenstelling (%vet, % 
eiwit, vet/eiwitverhouding 

via MPR 

Ketose via MPR 

Pensverzuring  via MPR 

Uiergezondheid  Gebaseerd op (nieuw) verhoogd celgetal (via MPR) 

Krachtvoeropname en restvoer Via module Voer 

Activiteit 
- Attentie verhoogde activiteit    tocht 
- Attentie verminderde activiteit/vreten    ziekte, 

rantsoenprobleem,... 

Wachttermijn melk/vlees Via module diergezondheid 

 

 

 



 

 

Weergave Dashboard  

 

 

Sneltoetsen naar de 

verschillende 

VeeManager modules 
Sneltoets voor  het 

opvragen van 

individuele koegegevens 

Attenties: 

Veehouder kiest zelf welke worden weergegeven. 

Mogelijkheden: 

- Buienradar 

- Vruchtbaarheid (zie voorbeeld) = koekalenderattenties 

- Diergezondheid (zie voorbeeld) 

- Melkleveranties 

- Krachtvoerattenties (indien autom. krachtvoergift) 

- Activiteitsattenties (indien Ovalert) 

 


