
Kennisplatform Koesensor            Softwarefiche 

 

CERES 

CERCO SOFT NV 

Toepassing 

Melkrobot en conventioneel melksysteem 

Installatie Systeemvereisten 

door veehouder  (ondersteund door Cerco) Beschikbare schijfruimte: ≥ 300Mb 

desktop- of webapplicatie mogelijk RAM geheugen: ≥ 1GB 

internet nodig 
Indien Webapplicatie: Wifi of 3-4G data abonnement 

Processor:  ≥ 1,5GHz 

mobiele app beschikbaar (CowVision Mobile) Besturingssysteem:  Windows 7 of hoger 

Kostprijs 

Ceres (desktopversie):  

Startkost € 1530,- (module melkvee inclusief zoogkoeien/vleesvee, basis rantsoenberekening 

en koppelingen CRV en Sanitel) 

Jaarlijkse licentie vanaf € 215,-  

CowVision Mobile 
(mobiel):  

éénmalige opstartkost: € 100 + BTW 
erna  jaarlijks onderhoudscontract: €95 + BTW (> 100 koeien aangepaste prijs) 

Extra opties 

Module bedrijfsboekhouding 
Bijhouden bedrijfseconomische gegevens; erkend door VLIF 
Kan gekoppeld worden met andere modules   éénmalige ingave gegevens 

Module Fiscale boekhouding 
Bijhouden aan-/verkoopdagboek, verrichtingen en finaciële boekingen 

Automatisch ook alle gegevens voor periodische BTW-aangifte 

Opleiding bij opstart Technische ondersteuning 

Inbegrepen in aankoopprijs Inbegrepen in jaarlijks onderhoudscontract 

± 3 uur  Supportafdeling: 055/230720 

Koppelingen 

1. met procescomputers en sensoren 

Melkrobot 
Koppeling mogelijk via de software horende bij het melksysteem 
of via een standaardkoppeling 

Melkmeters 
Koppeling mogelijk via de software horende bij het melksysteem 
of via een standaardkoppeling 

Krachtvoerstation 

 Activiteitsmeters  Via Tauruskoppeling 

Kalverdrinkautomaat 
Koppeling mogelijk via de software horende bij het melksysteem 
of via een standaardkoppeling 

2. met andere programma's 

CRV uitwisseling van MPR- en fokkerijgegevens 

Sanitel (Veeportaal) uitwisseling van I&R gegevens (Sanitrace) 

 



Registratie mogelijk van: 

Geneesmiddelengebruik 
ja + register automatisch bijgehouden voor ingegeven 
behandelingen 

Kuilgegevens ja, manueel in te geven 

Certificaten dierziekten neen 

Uitslagen analyses (boed, mest, urine, etc.) ja, manueel in te geven 

Kengetallen 

Technische kengetallen: ja 

Financiële kengetallen: ja   

Overzichtslijsten kengetallen: ja 

Attenties voor: 

Koekalender Bronstcontrole, te insemineren, drachtcontrole, droogzetten, bij 
te voederen, te kalven 

Te vaccineren 

 

Controle na behandeling 

Controle na zware kalving 

Wachttijd melk/vlees 
 

Weergave Dashboard 

 

 

 

Werkbalk: 
- Algemeen: aanpassing instellingen 

 

- Rundvee:  registraties ivm koekalender, 
veebewegingen, aan/verkopen, technische 
handelingen, gezondheid en melkproductie 
 Hieronder ook communicatie met CRV en 

Sanitel 
 

- Lijsten: overzichtslijsten kengetallen 
 

- Grafieken: grafische weergave van kengetallen 
 

- Voeding: gegevens rond ruwvoeder, krachtvoeder 
en rantsoenen 

 

- Koppelingen: o.a. uitwisselen DHZ-KI, 
stiergegevens, etc. 

Sneltoets ingeven 

technische handelingen 

Sneltoets ingeven 

behandelingen 


