Losse modules
Het programma is vanuit de Basis- of Senior versie eenvoudig uit te breiden met modules die u
extra kunnen ondersteunen. Met name als het gaat om vermindering van administratief werk en/of
juist extra inzicht bieden die leidt tot (flinke) kostenreductie!

Belexpert

Schapen managementsysteem

- Veesaldo: automatisch maandelijks tellen van uw dieren en toewijzen in de juiste diercategorie
(verplicht vanaf 35 schapen en > 3 ha eigendom)
- Mineraal module: naast veesaldo dat hierbij in zit, ook zicht op productie van stikstof en fosfaat en
de afzetmogelijkheden daarvan. Prognoticering en zicht op evt. kosten voor mestafzet dan wel
extra ruimte voor mestaanvoer (opbrengsten) of meer schapen te kunnen houden
- Kengetallen: de technische resultaten van uw schapen in 1 overzicht. Doelen in verbetering zijn te
stellen als u weet hoe het er nu voor staat. Zicht op verbeteringsmogelijkheden leidt tot een
betere, gezondere schaapskudde en vervolgens tot extra opbrengst.
- Economie: alle opbrengsten en kosten in beeld. Van het saldo per bedrijf tot aan de krachtvoer
kosten om een lam slachtrijp te maken. De module die in 1 jaar terug te verdienen is!
- Handheld module: Belexpert koppelt met verschillende readers. Agrident, Shearwell, Gallagher,
BioControl en Psion. Eenvoudig met de reader dieren herkennen en registreren. Rechtstreeks
verzonden naar Belexpert. Zeker en betrouwbaar overal en altijd!
- Rantsoen: aansturen van automatische krachtvoersystemen met een op- en afbouw instelling
naar gelang (verwachtte) worpgrootte en duur van de zoogperiode. Ieder dier zijn eigen juiste
hoeveelheid krachtvoer, ook al lopen ze in een groep.
- Melk: Voor de schapenmelker die zicht wil houden op de melkproductie van zijn ooien
- EDI: uitwisselen van diergegevens naar centrale organisatie/integratie
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7 goede redenen om te starten met het Belexpert Systeem:
1. Ontzorging in de uitvoering van wettelijke regelgeving

Belexpert wordt aangeboden in onderstaande vormen:
Belexpert EZI

Automatisch melden naar RVO- diermutaties en stallijst actueel, VKI Melden, Medicijnbeheer

Een zeer eenvoudige toepassing waarmee u RVO verplichtingen (aan- en verkoop, dood en

en dierbehandelingen, Veesaldo, Mineraal.

geboorte) vanuit een reader kunt vastleggen en versturen.

2. Gemakkelijk, overzichtelijk en multi-toepasbare oplossing (pc, tablet, telefoon, online) in vastleggen en opvragen van uw diergegevens
3. In verbinding met diverse merken weegapparatuur, hand- en stickreaders, om verzamelde
gegevens eenvoudig en efficiënt met uw systeem uit te wisselen
4. Moderne toepassing die aansluit bij uw behoefte en met modules uit te breiden
5. De scherpste prijs- kwaliteitsverhouding van alle aanbieders in de markt
6. Persoonlijke helpdesk met kennis van de schapenhouderij
7. Ondersteunt het management van, en de verdienste uit uw schapenhouderij

Belexpert Basis het programma voor de hobby schapenhouder/stamboekfokker.
- Ooi- en Ramkaart met dierproductie, cycli (geboorte, ziekte en behandelingen, dekken, etc.),
verplaatsing en fokkerij gegevens
- Registratie van genotyperingen Scrapie en MyoMAX
- Inlezen van zwoeger, scrapie en brucellose
- Afstammingsoverzicht tot de 4e generatie met optie voor dierfoto en vermelding van exterieur
en genetische fokkerijgegevens
- I&R/VKI melden naar RVO, ophalen en synchroniseren diergegevens en verblijfplaatsen via RVO
- Medicijnbeheer

Agrident AWR 300 Stickreader en de APR 5000

Werken met Belexpert kan via:
pc of laptop
Lokaal met programma en database op eigen systeem
Deze optie is aan te bevelen voor grotere schapenhouders en/of zij die met reader, weegschaal,

- Overzichten betreffende dier, groep en bedrijf, toegespitst op uw schapenhouderij

Belexpert Senior passende oplossing voor semi- en professionele schapenhouder
- Ooi- en Ramkaart met dierproductie, cycli (geboorte, ziekte en behandelingen, dekken, etc.),
verplaatsing, weeg- en groeigegevens, conditiescore en fokkerij gegevens
- Afstammingsoverzicht tot de 4e generatie met optie voor dierfoto en vermelding van exterieur en
genetische fokkerijgegevens

sorteerpoorten en overige externe apparatuur werken.

- I&R/VKI melden naar RVO, ophalen en synchroniseren diergegevens en verblijfplaatsen via RVO

Online met programma en database in de cloud

- Medicijn voorraadbeheer, diertoepassingen en financieel overzicht.
- Eigen selectieoverzichten maken t.b.v. bedrijfsmanagement
- Groepsgewijs selecteren door middel van eenvoudige filtering op diereigenschappen
- Uitgebreid aantal overzichten betreffende dier, groep en bedrijf, op vele facetten betreffende
productie, gezondheid, verplaatsingen, prestatie van uw schapenhouderij

