
Datum Waar Wat 

05/01/2021 Er werden 2 soorten meerwekensystemen 
toegevoegd aan de lijst. 

In de lijst van de meerwekensystemen zijn 2 soorten gesplitste vijf-weken-systemen 
toegevoegd. In de praktijk komt het erop neer dat 2 vijfweken door elkaar verweven zitten elk 
met 4 groepen, met een verschil van bvb 7 dagen (zelf in te stellen) In totaal bekom je dan 8 
groepen. Hierbinnen kan je dan kiezen of je wenst te spenen op  4 weken of op 3.5 weken. 
 

 
 
Er moet wel een parameter ingevuld worden waarbij je zegt hoeveel dagen er verschil is 
tussen het eerste en tweede vijfwekensysteem. 

  
05/01/2021 Aanvulling meerwekensystemen voor BIO-

varkens. 
In de meerwekensystemen werden 3 bio-systemen aangevuld. Daarbij worden zeugen 
gespeend op 42 of 49 dagen. Deze instelling moet bij de parameters aangepast worden. We 
onderscheiden 3 biosystemen. Ofwel een 2 wekensysteem met 11 groepen, ofwel een 3 
wekensysteem met 8 groepen. Hierin is dan nog eens de keuze om te spenen op 6 weken of 7 
weken. 
 

 

 
Voor de klassieke systemen komt een opmerking indien gespeend wordt na 50 dagen. Voor de 
bio-systemen is dat verlengd naar 60 dagen. 

28/06/2021 Gemiddelde leeftijd bij eerste dek. Op de lijst “overzicht kengetallen” – “Spekdikte/weging per status”  werd onderaan een 
gemiddelde teogevoegd van de leeftijd van de zeugen op eerste dekking. Je moet op “totalen” 

 klikken om deze te zien. 

27/08/2021 Inlezen slachthuisfacturen De facturen van Propigs zijn aangepast naar 12 tekens lang ipv 10 tekens. Hierdoor liep de 
import fout. Dit is vanaf nu ook aangepast. 

16/09/2021 Nieuwe Hypor-rassen Er zijn nieuwe lijncodes toegevoegd voor Hypor:  
- Magnus Duroc 
- Kanto Duroc 
- Maxter Pietrain 
- DC-F1 
- CD-F1 

04/10/2021 Export Danbred Op het scherm export Danbred is nu ook een ‘opslaan’-knop voorzien. Vroeger werden de 
gegevens enkel maar opgeslaan bij het uitwisselen. 

14/03/2022 Lijst invloed code bij dekken De hoeveelheid die je ingeeft bij de code wordt ook getoond op de lijst. 

27/04/2023 Samenstellen lijsten - performantie Bij zeer grote bedrijven zou het ‘samenstellen lijsten’ wel eens kunnen vastlopen. Dat is nu 
verholpen. 

27/04/2023 Uitwisseling met VPF Bij de uitwisseling met VPF worden nu ook de verlegde ( - )  en pleegbiggen ( + ) mee 
uitgewisseld. Er zijn 2 nieuwe velden aangemaakt. 

27/04/2023 Uitwisseling met MSR Bij de uitwisseling naar MSR kwam een fout naar voor bij versturen van identieke tatoeages. 
Dit probleem is opgelost. 

27/04/2023 Export 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. 

 
 

27/04/2023 Analyse bedrijfskengetallen. Bij een aantal lijsten van de analyse bedrijfskengetallen werden vaste parameters gebruikt om 
periodes te definiëren. Dat was voornamelijk zo bij spekdiktemetingen in de periode rond het 
werpen en het spenen.  Deze parameters staan nu steeds standaard ingevuld. Zo heb je weer 
de lijsten zoals vroeger. 

 
Maar mocht je om één of andere reden de periode rond het werpen of spenen anders willen, 
kan dat nu. Voornamelijk adviseurs vroegen daarom. 

27/04/2023 Invullen van drachttesten op de Mobile. Vanaf nu kan je drachttesten invullen op de Mobile. Deze worden dan ook naar ceres 
doorgegeven. Je hebt twee systemen. Drachttesten op datum bijhouden  (5% vd 
Zeugenhouders) of drachttesten NIET op datum bijhouden. (95% van de zeugenhouders). 
In dachttesten op datum bijhouden moeten na een dek zowel de POS als NEG geteste zeugen 
ingevuld worden, daardoor dat dit door slechts weinig varkenshouders gebruikt wordt. 
 
In het systeem “Drachttesten niet op datum” bijhouden is een gedekte zeug altijd positief 
drachtig. (zonder dat je de drachttest ingeeft) Is ze na xx dagen Negatief getest, dan kan je dat 
nu gaan invullen – ook op de Mobile.   

➔ Daarbij moet je wel onthouden dat op de mobile achter de scherm wel een 
drachttestdatum bijgehouden die hij op 5 dagen na de dek vastlegd. 

 



27/04/2023 Lijst Berenvruchtbaarheid Op de lijst Berenvruchtbaarheid kan nu ook een selectie gemaakt worden op het ras van de 
Beer.   

 
 

27/04/2023 Performantie Export naar MSR Er werd gewerkt aan de performantie van het doorsturen of export naar MSR. Grote bedrijven 
met veel soorten veebewegingen kregen soms een error. Deze is nu weggewerkt ! 
 

27/04/2023 Lijst Spekdikte per status kan men nu 
Unfilteren  

Als je de lijst van “spekdikte per status” had opgevraagd kon je een filter gebruiken om 
bepaalde dieren te selecteren. Eenmaal je een andere filter wou, moest je de lijst verlaten en 
opnieuw vragen.  Nu is een mogelijkheid gemaakt door op de lijst op de F1 knop te klikken en 
dan wordt de filter en sortering ongedaan gemaakt, en kan je een nieuwe filter opmaken. Je 
hoeft de lijst niet te verlaten en opnieuw op te vragen, en geeft zo tijdswinst. 
 

 

 

 


