TESonline handleiding

Aanvoer
Inleiding
Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer een dier kunt aanvoeren op u bedrijf. Mocht u
desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline of met DAT. De
schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit komt
omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd in het programma.
Het volgende staat hier onder beschreven:
1. Aanvoeren dier

1.

Aanvoeren dier

Toevoegen van aangekocht dier in TESonline voor de Nederlandse, Belgische en Duitse leden.
Het is voor alle leden mogelijk om dieren binnen TES onderling aan te voeren op u bedrijf.
Let op: Dieren buiten TES dienen door DAT ingevoerd te worden. Hiervoor dient een afstammingsbewijs te
worden voorgelegd bij DAT dat voldoet aan de beschikking 90/258/EEG.
Let op: Een dier kun je pas aanvoeren via “Groepsaanvoer” als het betreffende dier als “afgevoerd” staat
geregistreerd bij de vorige eigenaar. Kies een aanvoerdatum die gelijk is aan de afvoerdatum die de
verkoper heeft ingevoerd. Anders treden er foutmeldingen op.
Als je een dier aanvoert via groepsaanvoer dan komt deze ook automatisch klaar te staan bij “ I&R melden”
(bedoeld voor de Nederlandse fokker).
Voor de aanvoer van nieuwe dier(en) klik eerst op “Groepsinvoer” en daarna op “Groepsaanvoer”

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht
- Vul het levensnummer van het nieuwe dier in.
- Vul het UBN nummer in van het bedrijf van herkomst.
- Vul de aanvoerdatum in.
- Bij een import. Zet een vinkje bij import en kies land van herkomst.
Let op: LEES AANDACHTIG HET SCHERM HIERONDER
- Klik vervolgens op het “de groene pijl”. Het dier wordt dan ‘opgehaald’ uit de database.
Als het levensnummer niet goed is ingevuld (bijv. de spatie na de landcode vergeten of hoofdletters
vergeten of de landcode foutief) dan lukt het niet !!!!
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Aanvoer
UBN bedrijf van herkomst

Vul hier het levensnummer in van het dier.
LET OP: Altijd eerst de landcode in hoofdletters,
dan een spatie, dan het vijfcijferig fokkersnummer,
dan een streepje(-) en dan het vijfcijferig
volgnummer.

Aanvoer datum

Klik vervolgens op
de groene pijl.

Een Nederlands dier wordt bijv. NL 04940-00120
Een Belgisch dier wordt bijv. BE B4160-00008
N.B. Bij een Belgisch dier komt dus een letter “B”
voor het fokkersnummer te staan.

Als het levensnummer correct is ingevuld dan verschijnt het dier zoals in onderstaand scherm is
weergegeven.
- Klik op “Opslaan” om het dier toe te voegen aan uw TESonline
- (Voor de Nederlandse fokker: het dier staat nu ook klaar bij I&R/IDR melden. Vergeet dit niet
te doen)

Let op: VERGEET NIET BIJ “COMMUNICATIE’ HET AANGEVOERDE DIER TE MELDEN BIJ DE I&R

Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of gereproduceerd,
in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur.
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