
MANAGEMENT SOFTWARE 

VOOR DE MELKVEEHOUDERIJ 



Voorwoord
VVB Veluwe-IJsselstreek heeft de afgelopen periode aan aantal belangrijke stappen voorwaarts 
gezet. In onze melkveehouderijsector is de moderne automatisering niet meer weg te denken en 
worden data en de analyse daarvan steeds belangrijker.
Op kantoor in Nunspeet is geïnvesteerd in software waardoor we u onze eigen MPR-uitslag 
kunnen aanbieden. Een enorme stap vooruit omdat we nu ook onze eigen kengetallen te 
beginnen met bloodNEFA’s en  vetzuren, op onze eigen manier kunnen presenteren. 

Als strategisch partner voor de automatisering heeft de VVB gekozen voor UNIFORM-Agri. Een 
bedrijf dat al meer dan 30 jaar werkzaam is in de sector en in die tijd wereldwijd tot een bepalende 
speler is uitgegroeid. Het bedrijf werkt nauw samen met melkmachineleveranciers en is daarom 
in staat veel maatwerkkoppelingen te leveren.
Door deze samenwerking kan de VVB  nu ook zelf een managementprogramma aanbieden, de 
VVB-Bedrijfsmanager. Hierdoor heeft de VVB  nu het complete pakket voor haar leden 
beschikbaar.

Het programma heeft niet alleen een  zeer overzichtelijk en praktisch dashboard maar kan ook tal 
van nuttige analyses uitvoeren die de veehouder ondersteunen in het managen van zijn bedrijf 
zowel op de korte als de langere termijn. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld het 
mineralenmanagement en  de analyses van de waardes van de genoemde nieuwe kengetallen. 

Het spreekt bijna voor zich dat er ook een gebruiksvriendelijk app is voor het dagelijkse gebruik. 
Deze voorziet in het snel en eenvoudig uitvoeren van alle dagelijkse administratieve taken.

Extra voordeel van de samenwerking is dat UNIFORM-Agri over een zeer goede helpdesk beschikt 
waar u vriendelijk, kordaat en snel wordt geholpen bij alle mogelijke vragen.

In deze brochure proberen wij zo goed mogelijk aan te geven wat alle mogelijkheden zijn. We 
hopen dat uw keuze zal vallen op de VVB-bedrijfsmanager en dat u daarvan nog veel plezier zult 
beleven in de toekomst.

Uw voorzitter

Jelle Koopmans
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De VVB Bedrijfsmanager helpt melkveehouders over de hele wereld met het management op het bedrijf. Omdat niet iedereen 
dezelfde behoeftes heeft zijn er verschillende mogelijkheden qua programma samenstelling.
 
Basis
Met het basis programma voldoet u aan alle administratieve verplichtingen en tevens heeft u een perfecte koekalender 
binnen handbereik. De koppeling met de Nederlandse instanties is standaard in deze licentie. Alle informatie die u invoert wordt 
opgeslagen in het programma, ook wanneer een koe niet meer op het bedrijf aanwezig is blijft deze data bewaard. 
Het basis programma kan worden uitgebreid met verschillende losse modules. 

Management software
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Professional
Het professional programma bevat naast alle onderdelen uit het basis pakket, volledige, krachtige analyses van de 
gezondheid, vruchtbaarheid en productie van uw koeien. Met die waardevolle informatie haalt u het beste uit uw veestapel! 

PROFESSIONALBASIS

Grasland Financieel

Koppeling robot/voercomputer/
tochtdetectie/melkstal

• Dierkaart (Incl. stamboom)

• Dashboard
• Medicijnregistratie
• Activiteitenplanner
• Attentielijsten
• Behandelplannen
• Melkproductie (Melkcontrole)

• Veestapel overzichten
• Fosfaatplanner
• Fokstieren
• Overzichten controlerende 
   instanties
• Bedrijfsvergelijking
• I&R, VKI, verloren oormerken, EDI-NRS
• Weer en radarbeelden
• DATA-Safe (Online back-up maken)

• Tot 250 melkkoeien

Standaard modules

• Fokkerij overzichten
• Productie prognose
• UNIFORM App (Android & iOS)

• Edi-DHZ-KI
• Edi-EMM
• Multiherd (2e UBN/jongveebedrijf)

• Economie / Saldo module
• Saldovoeren, TMR optimalisatie,
   Koemodel en globale opgaaf
• Koppeling TMR-Tracker (Digistar) 

Optionele modules

• Grote bedrijven modules (> 250 mk) 

• Netwerk installatie (2e PC)

• BSK-analyse
• Vruchtbaarheidsanalyse
• Gezondheidsanalyse
• Lijstgenerator
• Dierenarts controlelijst
• Melk-Voer tabel, voercurve

• BSK-analyse
• Vruchtbaarheidsanalyse
• Gezondheidsanalyse
• Lijstgenerator
• Krachtvoeradvies tabel
• Dierenarts controlelijst
• Historie
• Tot 250 melkkoeien

Standaard modules
Alles in het basispakket +

• Fokkerij overzichten
• Productie prognose
• UNIFORM App (Android & iOS)

• Edi-DHZ-KI
• Edi-EMM
• Multiherd (2e UBN/jongveebedrijf)

• Economie / Saldo module
• Saldovoeren, TMR optimalisatie,
   Koemodel en globale opgaaf
• Koppeling TMR-Tracker (Digistar) 

Optionele modules

• Grote bedrijven modules (> 250 mk) 
• Netwerk installatie (2e PC)

Optioneel
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Gemakkelijk in gebruik! 
✓ Melkproductie

✓ Gezondheid & behandelplannen 

✓ Fokkerij & vruchtbaarheid 

✓ Economie

✓ Voeren 

✓ Meerdere bedrijven 

✓ Land specifieke koppelingen 

Haal het beste uit uw veestapel! 
✓ Overzichtelijk dashboard 

✓ VVB Bedrijfsmanager App 

✓ Flexibele attentielijsten 

✓ Taakgenerator

✓ OV-Sync protocollen  

✓ Lijstgenerator 

✓ Dashboard voor meerdere bedrijven 



Voerstation

Selectiehek

Melkcontrole

Smartphone app

Consultant

Dierenarts

Nationale databases

Tochtdetectie

Melkmeters

Melkrobot
TMR Tracker

1234
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Koppelingen binnen en 
buiten het bedrijf



Voerstation

Selectiehek

Melkcontrole

Smartphone app

Consultant

Dierenarts

Nationale databases

Tochtdetectie

Melkmeters

Melkrobot
TMR Tracker

1234

7w w w . u n i f o r m - a g r i . c o m



Dashboard
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Veestapel samenvatting
De veestapel is automatisch ingedeeld op status. De 
kleuren worden door het gehele programma gebruikt 
om de status weer te geven. 

Attenties van de procescomputer
Koeien komen op de attentielijst met een waarschuwing voor hoge 
of lage activiteit, ketose (berekend), lage melkgift, geleidbaarheid, 
herkauwactiviteit* en een waarschuwing voor een lage voeropname. 
Afhankelijk van de beschikbare koppelingen met proces computers.
*Beschikbaar vanaf versie 5.2
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Attenties van de procescomputer
Koeien komen op de attentielijst met een waarschuwing voor hoge 
of lage activiteit, ketose (berekend), lage melkgift, geleidbaarheid, 
herkauwactiviteit* en een waarschuwing voor een lage voeropname. 
Afhankelijk van de beschikbare koppelingen met proces computers.
*Beschikbaar vanaf versie 5.2

Kengetallen van het bedrijf
De grenswaardes van de kengetallen en welke kengetallen en 
grafieken gepresenteerd worden kan bedrijfsspecifiek worden 
ingesteld. Ook de tankuitslagen kunnen meteen op het dashboard 
worden weergegeven. Of de waarde van het kengetal ‘goed’ of 
‘slecht’ is ten opzichte van de grenswaardes wordt aangegeven met 
de verschillende kleuren. 

Koekalender attentielijsten
Attentielijsten voor tocht, drachtcontrole, 
droogzetten en afkalven zijn snel te openen vanaf 
het dashboard. De attentielijst voor de taken bevat 
attenties voor zelf ingestelde behandelplannen, 
protocollen e.d. 



DROOGZETANALYSE
Deze grafiek is een onderdeel van de droogzetanalyse. Het is een grafisch overzicht van de celgetal resultaten per  
melkcontrole van alle verse koeien die daarvoor droog stonden. Met dit overzicht kan men eenvoudig zien of  
droogzetbehandelingen succesvol waren (genezen; groen), niet succesvol waren (chronisch; paars) of dat er een nieuwe 
infectie heeft plaats gevonden (nieuw; rood).   

Gezondheid
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MASTITIS ANALYSE 
Met behulp van de mastitis analyse is het mogelijk om patronen te ontdekken in de mastitis gevallen op uw bedrijf. Door te 
switchen tussen verschillende filters is het eenvoudig om het probleem te vinden. In deze grafiek is bijvoorbeeld  
eenvoudig te zien dat 22% van alle mastitis gevallen bij de vaarzen waren. Dit zou niet zo mogen zijn en is een duidelijk 
punt van verbetering. 

CELGETAL GRAFIEK
Het overzicht van de celgetalverde-
ling is onderdeel van de celgetal 
analyse en geeft na de melkcontrole 
een snel overzicht van de  
uiergezondheid op het bedrijf.  

  VOORDELEN
✓ Door betere bewaking uiergezondheid, minder kosten en uitval

✓ Gemak door concreet advies over gericht droogzetten

✓ Meer efficiëntie en minder kosten door gebruik van dierenartscontrolelijst

✓ Terugdringen antibioticagebruik, dus minder kosten

✓ Unieke droogzetanalyse om droogzetbeleid eenvoudig te controleren 



Vruchtbaarheid
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AMERIKAANSE VRUCHTBAARHEIDS-
KENGETALLEN 
Naast de Europese vruchtbaarheidskengetallen 
zoals tussenkalftijd en gemiddeld aantal inse-
minaties per dracht, berekent de VVB Bedrijfs-
manager ook de Insemination Rate, Conception 
Rate en de Pregnancy Rate waarmee de vrucht-
baarheid veel sneller en beter geanalyseerd kan 
worden.  Minimale optimistische streefwaardes 
zijn: IR 60, CR 40 en PR 24. 
Zoals we zien in bovenstaand overzicht kan de 
Conception Rate op basis van 8 verschillende 
filters worden geanalyseerd waaronder de inse-
minator code en inseminatie stier. 
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VRUCHTBAARHEIDSSTATUS 
Dit is een eenvoudig en snel overzicht van de veestapel en de statussen van de individuele koeien gecombineerd met hun 
laatste melkgift. Door een stip aan te wijzen met de muis worden de gegevens van het dier meteen aan de rechterzijde 
van het scherm weergegeven. Direct meer zien? Dan kan doorgeklikt worden op de stip en wordt meteen het vruchtbaar-
heidstabblad van de dierkaart weergegeven. 

DAGEN IN LACTATIE TOT EERSTE INSEMINATIE 
Door dit overzicht ziet u in één blik of uw vruchtbaarheidsmanagement gaat zoals u gepland heeft. De grafiek is een weer-
gave van elke eerste inseminatie van alle melkkoeien. Als de tochtdetectie niet goed gaat dan zullen er blokjes boven in de 
grafiek komen. Wanneer koeien geïnsemineerd worden vóór de vrijwillige wachtperiode dan komen die blokjes onder de 
blauwe lijn te staan. 

  VOORDELEN

✓ Snellere signalering eventuele problemen vruchtbaarheid, voorkomt veel kosten

✓ Gemakkelijk overzicht van de status van koeien geeft minder zorgen

✓ Betere vruchtbaarheid heeft direct effect op voerefficiëntie en saldo



Melkproductie
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PRODUCTIEPROGNOSE
Met de productieprognose kunt u een inschatting maken van de nog te leveren melk aan uw melkfabriek. Het overzicht 
geeft een voorspelling per maand voor de komende 2 jaren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een intelligente 
berekening die alle productie en vruchtbaarheidsdata van de individuele  
dieren gebruikt om een lactatiecurve te berekenen. Alle lactatie curves worden samengevoegd en gecombineerd met het 
afvoerpercentage en de vruchtbaarheidskengetallen van het bedrijf waardoor een maandelijkse productie wordt voor-
speld. 



 VOORDELEN

MELKCONTROLE OVERZICHT
Als u de melkcontrole inleest in het programma wordt deze weergegeven in het melkcontrole overzicht. Het is mogelijk 
om te sorteren op meerdere kolommen zodat het overzicht voor elke gebruiker naar wens weergegeven kan worden. Alle 
getallen die buiten de persoonlijke grenzen vallen worden rood weergegeven.
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MELKPRODUCTIE GRAFIEK
Deze unieke grafiek maakt het mogelijk om de productie van de veestapel in 1 scherm te analyseren. Meerdere opties 
kunnen worden gekozen om de productie aan de hand van het lactatie stadium, het lactatie nummer of de afkalfmaand te 
analyseren.

  VOORDELEN
✓ Officiële MPR zelf printen, bespaart kosten en is gemakkelijk

✓ Snel voerproblemen signaleren met BSK analyse voor hoger saldo

✓ Bewaking melkstal en analyse protocollen voorkomt onnodige kosten

✓ Melkmeter gegevens gebruiken voor intelligente voerberekening voor hoger rendement

✓ Koeien in verkeerde groep snel signaleren, bespaart veel arbeid



Herd Management Tools
BLOOD NEFA
De Blood NEFA geeft belangrijke informatie voor het controleren op klinische en subklinische ketose bij verse koeien die 
maximaal 100 dagen in lactatie zijn.

VETZUURWAARDEN
De Denovo waarden geven een duidelijk beeld van hoe de penswerking is op koppel- en op individueel niveau. Zo is snel 
zichtbaar of het rantsoen aansluit op de behoefte van de koppel.

Preformed waarden laten zien hoe de vetverbranding van de dieren is. Op het moment dat de Preformed waarden hoog 
zijn betekend dat, dat het dier het melkvet niet uit de voeding haalt maar uit haar lichaamsreserves. Dit kan slepende melk-
ziekte tot gevolg hebben. 

Door deze waarden samen te gebruiken, heeft u snel en overzichtelijk in beeld hoe de koppel ervoor staat. 

Dit overzicht laat de Blood Nefa en DeNovo waarden zien van de verse dieren tot 100 dagen in lactatie. De attentiedieren 
zijn op deze manier snel op te sporen. U kunt selecteren welke lactatiegroepen u wilt , maar ook of u beide waarden in de 
grafiek wilt tonen of alleen de Blood Nefa of de DeNovo.

16



Dit is een eenvoudig en snel overzicht van de vetzuursamenstelling van de melk van uw dieren. Zo kunt u snel zien wat de 
invloed is van rantsoenwisselingen, weidegang en weersomstandigheden. Deze grafiek is ook instelbaar naar de verschil-
lende lactatiegroepen, vaarzen, 2e kalfs dieren en de oudere dieren. Hiernaast is er ook de mogelijkheid om aan te geven 
over welke periode u de informatie wilt zien.
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AFVOERANALYSE
Met deze analyse is het mogelijk om de afvoer redenen, lactatie dagen en de leeftijd waarop dieren de veestapel hebben 
verlaten te analyseren. Deze module helpt de melkveehouder te focussen op duurzaamheid, één van de belangrijke succes 
factoren voor een winstgevend melkveebedrijf.

Economie
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✓ Relatie tussen technische kengetallen en saldo’s vergroot inzicht en saldo

✓ Liquiditeit prognose voor de komende 2 jaar bij variërende melkprijs, geeft inzicht en rust

✓ Analyse van afvoer voor het opsporen van problemen, dit dringt het verborgen rendement terug

            VOORDELEN



BEGROTINGSPROGNOSE
In de begrotingsprognose kan een financiële planning voor de komende twee jaar worden gemaakt. Dierbewegingen zijn 
berekend op basis van de vruchtbaarheidsdata in het programma. Kosten en inkomsten anders dan melk kunnen hand-
matig worden ingevoerd. De grafiek brengt de liquide positie van het bedrijf over de komende twee jaar overzichtelijk in 
beeld.

COW GRADE (KOE WAARDE)
Deze unieke module helpt u om koeien te selecteren die u wilt gaan insemineren of juist die dieren die u wilt afstoten. Elke 
koe ontvangt een cijfer tussen de 1 en de 10 gebaseerd op productie, gehaltes, mastitis gevallen, leeftijd en vruchtbaar-
heidskengetallen.  De criteria kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker, dit heeft invloed op de  
berekening. Koeien met een hoog cijfer hebben de verwachting dat ze langer op het bedrijf aanwezig zullen blijven dan 
koeien met een lager cijfer.

19
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Voeren
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Op -1 Op -2 Op -3 Af-1 Af-2 Af-3

lactatie Curve

Blauwe vlakken: Automatische op- en afbouw fases na kalven en voor droogzetten
Witte vlak: Voeren op basis van melkvoertabel

Blauwe lijn: Normale lactatie curve;  Rode lijn: Krachtvoer opbouw;  Groene lijn: Krachtvoer afbouw

Individueel Voeren

✓ Individuele gift (staat vast)

✓ Individuele curve 

 (staat vast voor een aantal dagen)

Automatische krachtvoer- 

berekening op basis van:

✓ Lactatiedagen

✓ Melkmetergiften 

 (evt. meetmelk en 7- daags gem.)

✓ Melkcontrole giften

TMR-Rantsoen optimalisatie

op basis van:

✓ Prijs

✓ Kwaliteit (VEM/DVE/OEB etc.)

✓ Kwantiteit

FEED MONITOR

KRACHTVOERBEREKENING

Voerkosten zijn op veel bedrijven één van de grootste kostenposten. Wanneer u fouten maakt met het voeren heeft dit  
direct financiële gevolgen. Met de Feed Monitor kunt u het voeren van uw koeien heel precies monitoren. Daarnaast geeft het 
u veel informatie over de voer opname en in combinatie met de melkproductie berekend het hoe efficiënt uw koeien het voer  
omzetten in melk.

U heeft er alleen een voerwagen met weeginrichting voor nodig. Deze hoeft nergens aan gekoppeld te zijn maar moet alleen aan 
kunnen geven hoeveel gewicht u laadt en lost. Recent is het mogelijk geworden om voor het managen van het voerproces (de 
laad en los lijsten) de vertrouwde VVB Bedrijfsmanager App te gebruiken. Elke dag heeft u hier de juiste laad en los hoeveelheden 
op staan voor het exacte aantal dieren in de stal.

Door de communicatie met uw UNIFORM programma is bekend hoeveel koeien in welke groep staan. Ook worden de  
krachtvoergiften per groep doorgestuurd zodat u een goed beeld van het totale plaatje krijgt.

Gebruik UNIFORM Feed Monitor voor het managen van:

✓ Voer proces (wat moet ik laden en lossen?)
✓ Voer opname
✓ Voer kosten
✓ Voer efficiëntie



      
 

Een sterk punt van de VVB Bedrijfsmanager is de merk-specifieke koppelingen met procescomputers. We  
kunnen met bijna alle moderne melkmeters, krachtvoercomputers, activiteit meters en melkrobots koppelen. Het is  
mogelijk om meerdere procescomputers van verschillende merken naast elkaar te koppelen.  

  
✓ U hoeft uw vee-administratie maar één keer in te voeren, wanneer u de meldingen doet in de VVB Bedrijfsmanager 

worden deze ook verwerkt in uw procescomputer. Daardoor hoeft u dus minder handelingen uit te voeren wat 

resulteert in minder fouten en dus betrouwbaardere data.

✓ U vindt al uw gegevens van de koe terug in één pakket, zo kunt u items aan elkaar koppelen. Een voorbeeld hiervan 

is: als een koe een te lage melkgift heeft, een te hoge voerrest en een verhoogde activiteit en ze ook nog eens 21 

dagen na de vorige inseminatie/bronst is, dan is ze waarschijnlijk tochtig. Deze data kunt u naast elkaar terug vinden 

op de gecombineerde attentielijst.

✓ Met de VVB Bedrijfsmanager kunt u krachtvoergiften opsturen. De krachtvoer berekening van het management 

programma is vaak veel uitgebreider dan de mogelijkheden van de procescomputer software. Daardoor kunt u 

efficiënter voeren wat uiteindelijk resulteert in een beter saldo. 

✓ Doordat de melkgiften in het management programma komen te staan kunt u op basis van het 7-daags gemiddelde 

een krachtige BSK analyse doen, op deze manier kunt u eventuele schommelingen veel sneller opmerken en 

corrigeren. 

Koppelingen op het bedrijf
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VOORDELEN

Attentielijsten
U heeft de mogelijkheid om verschillende soorten attentielijsten te maken in het management programma. Deze at-
tentielijsten tonen de dieren die op basis van hun vruchtbaarheidsstatus of behandelingen een attentie krijgen.  Als 
gebruiker kunt u zelf bepalen hoe deze attentielijsten zijn samengesteld en u kunt ze zelf opslaan. Daarnaast is het 
mogelijk om deze lijsten automatisch te laten printen.  

De gecombineerde attentielijst gebruikt u voor de processor attenties voor voeren (restvoer), melken (productieaf-
wijkingen), activiteit en/of geleidbaarheid . Ook krijgt u een waarschuwing als er een gevaar is op ketose (slepende 
melkziekte) wanneer de productie in het begin van de lactatie onvoldoende zou stijgen. 



Groot voordeel van de VVB Bedrijfsmanager is de koppelingen met de nationale instanties. Op deze manier kunt u uw vee- 
administratie in één programma bijhouden en eventueel ook direct doorkoppelen. 

Koppeling Gebruik Voordelen

I&R Online Versturen van geboorte, afvoer, aanvoer 
en dood meldingen naar RVO en CRV

Vanuit de eenmalige daginvoer, niet nog eens bij RVO of CRV op de site, geen 
dubbel werk, minder fouten.

EDI-NRS Inlezen melkcontrole gegevens Alle Melkcontrole gegevens automatisch in pakket, fokwaardes, inseminatie en 
stiergegevens, stamboom, afgesloten lijsten.

Ook in I&R Online: 
opvragen verblijfplaatsen

Ontvangen van Verblijfplaatsen van 
verkocht vee

Verblijfplaatsen zijn dus altijd bekend, ook als een dier via een handelaar is 
weggegaan. Daardoor is uw bedrijfsregister altijd correct.  

I&R Retour Retourbericht van I&R meldingen Controle of alles goed is aangekomen, eventueel zelf printen van de 
geboortebewijzen.

DHZ-KI Doorsturen van inseminaties samen-
weidingen en natuurlijke dekkingen

Gebruiksgemak, alles maar 1 keer registreren, registraties automatisch naar 
fokkerij organisatie.

KI-Stier Inlezen stiergegevens Altijd bijgewerkte stierkaart van stieren in pakket.

Verloren oormerken Bestellen verloren oormerken Direct aangeven dat een dier een oormerk mist, (ook via de App) programma 
bestelt ze. 

RVO Inlezen Levensnummers Automatisch nummeren en toekennen van levensnummers en werknummers 
aan geboren kalveren.

RVO Inloggen Direct vanuit het pakket inloggen op site van RVO voor herstelmeldingen.

DATA-safe Versturen back-up Back-up van uw database maken op een externe server. 
Geen data verlies bij pc-crash.

VKI Doorsturen gezondheidsgegevens naar 
slachterij Voor aanbieden dier bij slachterij, u hoeft niet naar de InfoRund website. 

EMM Versturen melkmeter gegevens naar CRV 
voor melkcontrole

Meest actuele melkproductie gegevens gebruiken en tijdsbesparing bij 
melkcontrole.

UMC Melkcontrole inlezen van andere 
instanties als CRV

Ook wanneer u niet bij CRV de melkcontrole laat doen maar bijv. bij Nijland, 
kunnen de gegevens in het programma worden ingelezen. 

EDI Zuivel Inlezen RMO gegevens In programma de RMO gegevens kunnen bekijken, overzichten van kwaliteit, 
ureum en melkprijs. 

MediRund Inlezen officiële DDD U hoeft zelf niet op de website van MediRund te kijken, maar u kunt uw getal 
meteen in het programma zien.

VeeOnline Rechtstreekse link naar uw persoonlijke 
website met BGP en BBP U hoeft niet nóg een wachtwoord te onthouden.

Eurofins, ALNN e.a. Inlezen van de laboratoriumuitslagen in 
het graslandprogramma U hoeft niet meer handmatig de laboratoriumuitslagen in te voeren.

UNIFORM Consultant Automatisch versturen data naar 
begeleider Begeleider kan meekijken voor een betere begeleiding.

Alta, Semex, Peek en van 
der Kroon Inlezen stieradvies Juiste stieradvies in daginvoer en attentielijst.

Repro Plus &  KI Kampen Inlezen inseminaties U hoeft niet meer handmatig de inseminaties in te voeren. 

VOORDELEN
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VOORDELEN

VVB Bedrijfsmanager App
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Omdat u als veehouder het grootste deel van uw tijd in de stal doorbrengt is het belangrijk dat u ook daar toegang heeft 
tot de informatie in uw managementsysteem. Er zijn verschillende manieren waarop dat mogelijk is. U kunt dit doen door 
een mobiel apparaat bij u te dragen, zoals een smartphone, maar het is het ook mogelijk om te werken met een netwerk 
op uw bedrijf. Op die manier heeft u  zowel in huis als in de stal een computer staan waarmee u in het pakket kunt werken. 

✓ Beschikbaar voor Android & iOS

✓ Direct, waar u zich ook bevindt, dierinformatie inzien en toevoegen

✓ Dashboard met kengetallen

✓ Attentielijsten altijd bij de hand

✓ Géén permanente internet verbinding nodig, dus super snel!

✓ Synchroniseren via de WiFi in stal of in huis of mobiel netwerk

✓ Te installeren op meerdere smartphones en tablets

✓ Bespaart tijd achter de computer

DOWNLOAD NU UW GRATIS DEMO IN DE  
GOOGLE PLAY OF APP STORE!

FOSFAATPLANNING
In deze kosteloze module krijgt u in een overzicht te zien of de hoeveelheid fosfaatrechten die u heeft, overeenkomen met 
de verwachte fosfaatproductie. U kunt dit beïnvloeden door eventuele aan- en verkoop of (ver)lease in te vullen. Daarnaast 
is het mogelijk om de uitstoot en aanvoer van dieren te plannen. 
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✓ Inzicht krijgen in het kosten- en inkomstenpatroon van dit jaar t.o.v. vorig jaar 

✓ Zelf BTW-aangifte doen

✓ Overzichten maken per periode / rubriek / 3 perioden naast elkaar  

✓ Winst-verlies rekening

✓ Koppeling met uw accountant  

✓ Proef saldi balans

✓ Kolommenbalans

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker om inzicht te hebben in uw financiële situatie. Hoe staat het bedrijf ervoor? 
Hoe gaat het met de voerkosten ten opzichte van vorig jaar? Wat is mijn kostprijs per liter melk, per hectare of per melk-
koe? Allemaal vragen die erg belangrijk zijn voor uw bedrijfsvoering. Met het UNIFORM-Financieel pakket kunt u snel en 
gemakkelijk uw eigen rekeningen inboeken en uw bedrijfsvoering monitoren. Door de koppeling met internetbankieren 
(telebankieren) worden de bedragen, omschrijving en rekeningnummers automatisch in uw UNIFORM-Financieel  
ingelezen. Dit bespaart veel tijd en eventuele fouten. 

Door zelf uw rekeningen in te boeken heeft u meer inzicht in uw geldstromen. U heeft de boekhouding altijd thuis en 
u kunt eenvoudig vergelijken met voorgaande jaren, maanden of kwartalen. De uitgebreide analyses in het pakket, per 
rubriek of periode, geven u een goed overzicht van de verschillende kosten en opbrengsten. Maar ook de  
bedrijfseconomische overzichten en de kolommenbalans behoren tot de mogelijkheden. Ook kunt u zelf de  
BTW boekhouding en aangifte doen.

UNIFORM-Financieel

        VOORDELEN



Met het UNIFORM-Grasland programma maakt u het bemestingsplan en kunt u de kringloopwijzer en de verplichte 
mestverwerking doorrekenen. Daarnaast heeft u een prachtige graslandgebruikskalender tot uw beschikking waarin u alle 
registraties van de percelen mooi en overzichtelijk bij elkaar heeft. Veel gegevens kunnen automatisch worden ingelezen, 
het gaat daarbij om de grond- en voermonsters, de percelen maar ook de voerleveranties.
De basis van uw ruwvoerrantsoen is uw eigen graslandbeheer. Met het UNIFORM-Grasland programma zorgt u voor een 
goede en optimale productie van uw eigen ruwvoer.

GRONDGEBONDENHEID
Met het grondgebondenheidsoverzicht kunt u per jaar bekijken of u een fosfaatoverschot heeft. Daarnaast laat het zien of 
u op basis van uw hoeveelheid grond en uw regio het fosfaatoverschot mag verwerken of dat u de fosfaatproductieruimte 
moet uitbreiden. Ook ziet u of en voor hoeveel kg fosfaat u verwerking of  VVO’s dient te regelen. Het overzicht geeft 
uitgebreid weer hoe de verschillende cijfers worden berekend en het is mogelijk om door een simulatie te bekijken wat er 
gebeurd als bijvoorbeeld het aantal koeien daalt. Dit overzicht is voor alle UNIFORM gebruikers kosteloos te gebruiken. 
 
PERCELEN EN ANALYSES INLEZEN 
Via EDI-Circle kunt u percelen inlezen in het graslandpakket. U ontvangt de naam, oppervlakte, gebruikscode en de 
coördinaten. Op de perceelskaart komt dan een foto van de percelen te staan. Via EDI-Circle krijgt u ook de grond- en 
kuilanalyses binnen. 

  VOORDELEN
✓ Vertrouwd werken in uw eigen VVB Bedrijfsmanager

✓ Veel data al beschikbaar vanuit uw eigen pakket

✓ Eigen kringloopwijzer berekening geeft inzicht en rust

✓ Ook beschikbaar voor de App gebruikers

✓ Eenvoudig data inlezen

UNIFORM-Grasland

25
w w w . u n i f o r m - a g r i . c o m



De VVB Bedrijfsmanager is een product van UNIFORM-Agri, zij zullen daarom ook zorg dragen voor de service en 
begeleiding.

DATA-Safe
Omdat u erg veel data in uw programma heeft staan is het natuurlijk belangrijk dat deze data goed bewaard wordt. 
Met het UNIFORM programma kunt u automatisch back-ups maken op een centrale server. Wanneer u bijvoorbeeld 
blikseminslag heeft gehad, dan kan de helpdesk de laatste back-up van uw database eenvoudig terug zetten op een 
nieuwe computer.
Op deze manier hoeft u zich geen zorgen te maken over alle informatie die u kwijt zou kunnen raken. 

Demonstratie- en instructiefilmpjes
Op de UNIFORM-Agri website en op YouTube staan demonstratie filmpjes van alle belangrijke onderdelen van het 
management en het grasland programma. Wanneer er onderdelen in het programma zijn waarvan u niet meer precies 
weet hoe het werkt of wat het allemaal betekent, wordt u door middel van deze filmpjes stap voor stap door het onderdeel 
geleid. Er staat bijvoorbeeld een volledige handleiding die stap voor stap weergeeft hoe u een bemestingsplan kunt 
maken.

Nieuwsbrief
VVB Bedrijfsmanager klanten krijgen per e-mail een nieuwsbrief toegezonden. Zoals het woord al zegt staat hier het laatste 
nieuws in met betrekking tot het programma en staat er een handige tip van de helpdesk in. 

Helpdesk
Om problemen op te lossen of vragen te stellen kunt u de UNIFORM-Agri helpdesk bellen. Op de helpdesk zitten alleen 
medewerkers met een agrarische achtergrond, daardoor hebben ze naast kennis van het computersysteem ook de 
vaardigheid om met u mee te kunnen denken in uw bedrijfssituatie. De helpdesk is van maandag t/m woensdag en op 
vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 16:30 uur, op donderdag is de helpdesk bereikbaar van 9:00 tot 16:30 uur. Omdat u in de 
winterperiode vaak wat meer tijd heeft is de helpdesk tijdens deze winterperiode ook ’s avonds bereikbaar op maandag en 
woensdag tussen 18:00 en 21:00 uur.
Naast telefonisch kunt u ook altijd per e-mail of fax contact opnemen met de helpdesk. 

Gebruikersbijeenkomsten
Naast helpdesk en nieuwsbrieven heeft UNIFORM-Agri een aantal extra services naar de klant toe. Elk jaar op ongeveer 
30 plaatsen verspreid over Nederland en België worden  er gebruikersbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn 
voor alle gebruikers gratis toegankelijk. In een ochtend of middag worden de nieuwe onderdelen van het programma 
uitgelicht. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen of suggesties te geven. Deze gebruikersbijeenkomsten zijn 
voor de gebruiker, maar ook voor de medewerkers van UNIFORM-Agri erg leerzaam. 

Begeleiding en service
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VVB Veluwe-IJsselstreek
Industrieweg 62
8071 CV Nunspeet

Postadres
Postbus 207 
8070 AE Nunspeet

Tel. kantoor 0341-264058
Email: info@vvbveluwe-ijsselstreek.nl

www.vvbveluwe-ijsselstreek.nl

UNIFORM-Agri
Oostersingel 23
9401 JZ  Assen

Postadres:
Postbus 721
9400 AS  Assen

Tel. kantoor:  0592-39 49 59
Fax. : 0592-39 49 99
Email: ellen@uniform-agri.com

www.uniform-agri.com

Helpdesk:
Tel.: 0592 39 49 49
Email: helpdesk@uniform-agri.com

Contact   

Vertegenwoordigers  
 

HARMKE ABMA
Verkoop: Friesland / Groningen/ Noord-Holland/   
  Drenthe/ Flevoland 

Mobiel:  06-109 261 67 
Email:  h.abma@uniform-agri.com

 

 

GUIDO IJPELAAR
Verkoop: Overijssel/ Utrecht/ Zuid-Holland/ Gelderland/  
  Brabant / Limburg/ Zeeland
 
Mobiel:  06-201 355 26
Email:   g.ijpelaar@uniform-agri.com
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M E E R  I N F O R M A T I E ?  B E Z O E K  D E  W E B S I T E :

W W W . U N I F O R M - A G R I . C O M 
o f  s t u u r  e e n  e m a i l  n a a r :  e l l e n @ u n i f o r m - a g r i . c o m

UNIFORM-Agri
Oostersingel 23
9401 JZ  Assen

Postadres:
Postbus 721
9400 AS  Assen

Tel. kantoor:  0592-39 49 59
Fax. : 0592-39 49 99
Email: ellen@uniform-agri.com

www.uniform-agri.com

Helpdesk:
Tel.: 0592 39 49 49
Email: helpdesk@uniform-agri.com

VVB Veluwe-IJsselstreek
Industrieweg 62
8071 CV Nunspeet

Postadres
Postbus 207 
8070 AE Nunspeet

Tel. kantoor 0341-264058
Email: info@vvbveluwe-ijsselstreek.nl

www.vvbveluwe-ijsselstreek.nl


