Handig en belangrijk voor:
- De gedetailleerde registratie
van dieren;
- Overzichten;
- Gegevensuitwisseling met
instanties. Bijvoorbeeld I&R
bij ministerie.
- Professioneel management.

Informatiepakket BelExpert
BelExpert is een gerenommeerd managementprogramma speciaal voor de ondersteuning
van schapenhouders. Het programma is overzichtelijk, betrouwbaar en wordt erkend door de
officiële instanties.
2015 Prijzen
Excl. BTW

Aanschafprijs
product

Prijs per jaar
voor
onderhoud

Omschrijving

(updates,
aanpassingen,
helpdesk)

BelExpert Senior schapen

€ 298,00

€ 80,65

Managementprogramma voor de
schapenhouder

BelExpert koppeling reader

€ 119,00

€ 75,00

Extra programma onderdeel: nodig voor
gebruik handheld reader van Elda.

€ 695,00

-

HandHeld Reader (HHR): Leest elektronische
oornummers en koppelt er een actie aan
(bijvoorbeeld sterfte, afvoer, aflammen).

€ 119,00

€ 14,94

Toe te voegen aan het hoofdprogramma:
BelExpert koppeling voor gebruik op android
tablet/smartphone

BelExpert melkmodule

€ 162,32

€ 54,26

Extra programma onderdeel: handig voor
werken met melkgegevens

BelExpert Veesaldo

€ 89,92

€ 13,31

Extra programma onderdeel: handig voor de
verfijnde minasaangifte.

BelExpert Ezi

€ 100,00

€ 5,00

Speciaal programma voor meldingen aan
LNV/RVO/ministerie.

Elda Handheld Reader

BelExpert Android

Installatiekosten
1. Installatie kan bij voorkeur op afstand (via internet) worden verzorgd met Teamviewer
en is in dat geval € 50,-2. Installatie op locatie door een van onze installateurs kost € 125,-. Deze installatie op
locatie wordt uitgevoerd in de meeste regio’s van Nederland, graag overleggen over de
mogelijkheden.

Meer over BelExpert Senior
Belexpert Senior is het managementprogramma dat speciaal is gemaakt ter
ondersteuning van schapenhouders. De programmaonderdelen van
Belexpert Senior bieden op een eenvoudige manier een meer dan
complete ondersteuning voor dierregistratie en management.
Een aantal aansprekende onderdelen:
1. Verschillende toepassingen met betrekking tot
gezondheid. Handig voor het registreren,
uitvoeren en verantwoorden van
gezondheidsmanagement. Bespaar bijvoorbeeld
veel werk door behandelplannen te gebruiken.

2. Groepsgewijze invoer van veelvoorkomende acties
en gebeurtenissen. Scan groepen met de reader of
selecteer een groep in het programma, en registreer
vervolgens met één druk op de knop een actie voor deze
hele groep.
3. Uitgebreide verzameling lijsten waarop
de geregistreerde diergegevens
overzichtelijk getoond worden. Lijsten
zorgen voor waardevolle verzameling en
ordening van de gegevens.

4. Diergegevens registreren
Een belangrijke basis is de dierkaart. Hierin registreert u alle belangrijke gegevens en
gebeurtenissen.
Voorbeelden van dierkaart en mogelijkheden tot registreren:

5. Communicatie
BelExpert bevat behulpzame onderdelen voor de uitwisseling van gegevens met belangrijke
instanties zoals het ministerie. (I&R)Wijzigingen in BelExpert kunnen bijvoorbeeld heel
eenvoudig worden doorgestuurd naar het ministerie.

