
Datum Waar Wat 

26/02/2010 Afdrukken perceelsfiche Je kan van meerdere teeltplannen de perceelsfiche afdrukken. Deze worden evenwel direct naar de printer 
verstuurd zonder eerst op het scherm te verschijnen. 

24/03/2010 Teeltfiche Op de teeltfiche verschijnen Meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zaad- en pootgoed.  Nu wordt ook de 
oogst erop vermeld. 

27/01/2021 Koppeling  met Cropvision Er is een inleesprocedure tot stand gebracht dat de verbruik-boekingen (meststoffen – zaaigraan – fyto) 
die in Cropvision werden ingegeven in Ceres kunnen ingelezen worden. Door een koppeling (beveiligd met 
paswoord) kan je uw verbruiken inlezen. Door deze uitwisseling is er geen dubbel inboeken. Het hele jaar 
door kan in Cropvision gewerkt worden en éénmalig het overhalen doorvoeren. 
De aankoop van de producten in Ceres moet in stock geplaatst worden. 

01/10/2021 Nieuwe StofNL.txt 
Nieuwe StofFR.txt 

Er zijn nieuwe actieve stoffen toegevoegd aan de ASDAC en het StofNL.txt en StofFR.txt is vernieuwd vanaf 
de site van FytoWeb. 

25/02/2022 Nl Fyto De Nederlandse fytolijst is bijgewerkt. 

04/07/2022 Import gegevens uit Cropvision Er kan nu onderscheid gemaakt worden tussen “late aardappelen” en “vroege aardappelen” in de 
uitwisseling naar Ceres. Deze mogelijkheid bestond vroeger niet. Dit is ook zo voor andere teelten waar 
onderschied kon gemaakt worden. 

17/10/2022 Bedrijfsplan dieren  Op het bedrijfsplan van de dieren kwamen soms ASDAC nummers te zien. Dit is nu verholpen, dat was 
omdat de diersoorten bij de Bedrijfstakken op “uit gerbuik” werden gezet. Dat euvel is opgelost. 

08/11/2022 Fyto BE De StofNL en StofFR zijn bijgewerkt met de nieuwe bestrijdingsmiddelen. 

27/04/2023 Inlezen gegevens van CropVision Bij de uitwisseling van Cropvision data naar Ceres is een kleine aanpassing gebeurt zodat het inlezen 
vlotter kan verlopen. 

27/04/2023 Export naar .XLSX nu mogelijk 

Vroeger kon je heel wat overzichten via de export knop   al exporteren naar de oude excel. Maar 
dan bekwam je telkens een .XLS bestand; nu is er ook een mogelijkheid om te exporteren als .XLSX 
bestand, met of zonder headers. 

 
27/04/2023 Nieuwe StofNL en StofFR Voor het inlezen van de fytowebbestanden werd de lijst van fytoweb vernieuwd op 19/04/2023. Deze 

bestrijdingsmiddelen zijn nu voorhanden in Ceres. 

 

 

 

 


