
Datum Waar Wat 

24/06/2021 Stieradvies WWSires Er is een mogelijkheid om een eigen lijst te maken voor stieradvies naar WWSires 

25/06/2021 Nieuwe “genetische afwijking” Er werd een nieuwe “genetische afwijking” bijgemaakt.  Dry meat 
Je kan eerst op BASE  gaan klikken om het nieuwe item aan te vullen. 

05/07/2021 Opvragen Lijst “Inteeltcoëfficiënt” Bij het opvragen van de lijst “Inteeltcoëfficiënt”    worden de dieren die eerder als 
reform geplaatst zijn, in een ander kleur gezet. Bij het aanvinken van “alle dieren”, bvb melkvee, gaan 
de reforme dieren van melkvee niet geslecteerd worden. Deze dieren kan je wel handmatig selecteren 
indien nodig. 

05/07/2021 Gesekst sperma doorsturen naar CRV Gesekst sperma kan vanaf nu ook doorgestuurd worden naar CRV. 

21/09/2021 Importeren stieren AWE De locatie voor het aanleveren van AWE bestanden is aangepast naar een nieuwe link.s 

24/12/2021 Export Vetwerk / Alta / Farmtrace Er is een export mogelijk via de module Algemeenheden – export – export Rundvee (ASDAC). 
Het bestand moet u erna nog mailen. 

25/02/2022 Koppeling Delpro Drachttesten worden ook doorgestuurd naar Delpro 

25/02/2022 Dry meat benaming Genetische afwijking “Dry meat” heeft nu een nieuwe benaming: Meat+ 

25/02/2022 Melkgroep op veebeheer tonen Het veld melkgroep wordt vanaf nu op het veebeheer ook getoond. 

28/02/2022 Import dieren saniweb (Wallonië) Selectiescherm voorzien of mannelijke dieren onmiddellijk als vleesvee ingelezen mogen worden. 

01/07/2022 Aanpassing DGZ Ceres is aangepast aan de wijzigingen van DGZ: Nieuwe KB Identificatie en Registratie 
Hierdoor kunt u nu ook verplaatsingsdocumenten aanvragen via Ceres en geplande vertrekken en 
aankomstmeldingen doorgeven. 

22/08/2022 Werknummer wordt herrekend Als je een diernummer aan sanitel/dgz wil doorsturen en je hebt het controlegetal niet ingevuld bij het 
sanitelnummer, wordt dit eerst berekend door ceres en erbij geplaatst bij de uitwisseling. Opgelet ! in 
Ceres wordt het controlegetal niet bijgeplaatst, enkel in de uitwisseling. 

23/08/2022 Lijst “te tasten dieren” Op de lijst “te tasten dieren” staat een kolom MPR,  nu komt daar ook de het weekgemiddelde uit de 
koppeling te staan, indien je niet meer met officële melkmetingen werkt.  

27/04/2023 Stamboomlijst Op de Stamboomlijst wordt nu ook het werknummer van het dier vermeld – tot 3de graad.  Als je teveel 
kolommen neemt kan het niet getoond worden. 

27/04/2023 Synchronisatie Ceres - Cowvision Er werd gewerkt op de performantie voor het SYNChorniseren van data tussen Ceres en Cowvision.  

27/04/2023 Koppeling delaval Bij de koppeling met Delaval wordt naast het resultaat van de drachttest nu ook de drachttestdatum 
doorgegeven. 

27/04/2023 Koppeling met CowManager Wijzigen referenties : In de koppeling met CowManager moeten referenties numeriek zijn en maar 4 
lang. Daarvoor zijn extra controles ingevoerd zodat geen dubbele kunnen ingevuld worden. 

27/04/2023 Uitwisseling met AWE en Cerise 
(wallonië) 

De locatie waar de uitwisselbestanden komen wordt nu bewaard. De naam van de bestanden wordt 
onthouden. 

27/04/2023 Wegingen Indien Digitale wegingen van dieren via het AWR300 ASCII protocol  worden aangemaakt, kunnen die in 
Ceres ingelezen worden. Daarmee kan de  groei van de dieren heel mooi in beeld gebracht worden. 

27/04/2023 Export data naar .XLSX 

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. 

 
 

28/04/2023 Inscannen van verkochte dieren Bij de verkoop van de dieren kan je deze inscannen.  Via de SCAN knop en een barcodelezer, kan je de 
dierkaarten scannen, zo heb je telkens de juiste dieren vast. 

 
 

28/04/2023 Versienr verhoogd bij onderling 
verplaatsen 

Indien dieren via Stal- en weidelocatie naar een ander beslag worden verplaatst, wordt nu automatisch 
het versiekaartnummer verhoogd.  
 

28/04/2023 Spenen van kalveren : ook geslacht 
zichtbaar 

Bij het invullen van Diverse – Spenen van Kalveren – staat nu ook het geslacht van het dier. Zo kan je 
makkelijker mannelijke of vrouwelijke dieren herkennen zonder naar de koekaart te gaan. 
 

28/04/2023 Plaats van bestanden wordt onthouden Bij het exporteren van Rundvee ASDAC,  Export naar Semex, en Export naar Suisag wordt telkens de 
plaats van de bestanden gevraagd.  Deze mappen worden nu aangemaakt als ze nog niet bestaan, en 
worden ook onthouden. 
 

28/04/203 MPR lijst : Koe-attenties Als we bij Rundvee – Lijsten melkproduktie - MPR de lijst koe-attenties opvroegen, kregen we een 
foutmelding. Uiteindelijk werd de lijst weergegeven maar het onderdeel uiergezondheid was niet 
ingevuld.  Deze fout is opgelost. 

 


