
Handleiding Gebruik Vion RundveeNet
Deze handleiding heeft 
als doel om het gebruik 
van Vion RundveeNet 
toe te lichten. 

In deze handleiding vind je 
onder andere:

> Meer uitleg over het dashboard 

> De verschillende functies en knoppen
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1 Selecteren periode
Na het inloggen verschijnt onderstaande pagina en kun je de gewenste periode selecteren.

‘Benchmark’ > Dit staat standaard ingesteld op OPTIcow Slachtgegevens

‘Relatie’ > Hier staat Bedrijfsnaam

‘Periode’ > Selecteer hier het jaar waarvan je de gegevens wilt zien in het dashboard.

‘Maand t/m’ > Selecteer hier de laatste maand waarvan je gegevens wilt zien in het dashboard.

‘Aantal maanden terug’ > Selecteer hier hoeveel maanden je terug wilt vanaf de ‘maand t/m’ die geselecteerd is.

Na het selecteren van de gewenste periode 
klik je op Rapportage. In een nieuw venster 
opent nu het dashboard. 

Verschijnt er geen nieuw venster? 
Volg dan de stappen onder ‘Pop-up Blocker’.  

Voorbeeld: dit dashboard laat gegevens zien over de maanden juni 2019 tot en met mei 2020 van alle vrouwelijke runderen afgekalfd. 

Dier categorie > Selecteer hier welke Dier  categorie 
je terug wilt zien op basis van de geselecteerde 
periode. Voor een toelichting op de diercategorieën 
klik op de link ‘Slachten, wegen en classifi ceren van 
runderen’.
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2 Pop-up Blocker
Na het klikken op Rapportage kan het zijn dat er een Pop-up Blocker verschijnt. 
Bij Internet Explorer is dat onderin het scherm, bij Google Chrome bovenin.

Voorbeeld Internet Explorer:

1 Onderin het scherm verschijnt een melding. 
2  Klik op ‘Opties voor deze website’ en dan op ‘Altijd toestaan’. 

Vervolgens schijnt het dashboard in een nieuw venster.
  

Voorbeeld Google Chrome: 

1 Rechts bovenin verschijnt de melding: Pop-up geblokkeerd. 
2  Klik op de melding en vink vervolgens 

‘Pop-ups en omleidingen van … altijd toestaan’ aan. 
3 Klik vervolgens op ‘Gereed’.  

Klik vervolgens nogmaals op rapportage en het dashboard verschijnt.
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3 Praktische functies
Bovenaan het overzicht bevinden zich enkele praktische functies. 
Deze functies worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

Door te klikken op deze pijl keer je terug naar het Dashboard Bedrijf. 

Door op de ‘diskette’ te klikken kun je een willekeurig dashboard opslaan in Word, Excel, 
 PowerPoint of PDF.

Door op de ‘printer’ te klikken kun je een bestand downloaden om te printen. 

Zoek (bijv. werknummer | Volgende Vul in de zoekbalk bijvoorbeeld een werknummer of een registratie in, en klik vervolgens op 
‘Zoek’ achter het vak. De registratie of werknummer wordt vervolgens geel gekleurd. Door op 
‘Volgende’ te klikken gaat het dashboard op zoek naar de volgende overeenkomst.
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4 Dashboard Bedrijf
Na het inloggen verschijnt onderstaand dashboard in een nieuw venster. 
Dit dashboard is Dashboard Bedrijf.

Ga naar ‘Hoofdstuk 3 Praktische functies’ voor de praktische functies van het dashboard.

Handleiding Vion RundveeNet

Selecteren 
periode

Pop-up
blocker

Praktische
functies

Dashboard
bedrijf

Dashboard
dier

KDS 
registraties



6

Hieronder wordt per onderdeel kort toegelicht wat het onderdeel inhoud. 
NB: Wanneer je ongeveer 3 seconden met de muisaanwijzer op een  grafi ek of tabel blijft staan verschijnt er een beschrijving van het vlak.

A

‘% Dieren met afkeur’ geeft op bedrijfsniveau van de geselecteerde  periode 
het  procentuele aantal dieren waarvan enkele kg zijn afgekeurd, ten 
 opzichte van het totaal aantal dieren. (Dieren die volledig zijn afgekeurd 
worden niet meegenomen). De zwarte lijn en het getal achter REF geeft het 
gemiddelde over alle aanwezige dieren.

B

‘% Afkeurgewicht bij afkeur’ is op bedrijfsniveau het gemiddelde gewicht 
(kg) dat is afgekeurd, ten opzichte van het totale gewicht van alleen de die-
ren waarvan een gedeelte is afgekeurd. Dieren die volledig zijn afgekeurd 
worden niet meegenomen. De zwarte lijn en het getal achter REF geeft het 
gemiddelde over alle aanwezige dieren.

C

4 algemene kengetallen: (1) Aantal geslachte dieren in die periode, 
(2) aantal dieren met gedeeltelijke afkeur, 
(3) aantal dieren die volledig zijn afgekeurd, 
(4)  gemiddelde kg afkeurgewicht bij  

gedeeltelijke afkeur.)

D
Tabel ‘KDS Registraties van Geslachte Dieren’ geeft in percentages de 
 afwijkende  kwaliteitsregistraties van de dieren weer uit de geselecteerde 
periode. De getallen tussen haakjes zijn de absolute aantallen dieren. 
Klik op ‘Details’ voor verdere uitsplitsing.

E Staafgrafi ek slachtgewicht van de dieren in de geselecteerde periode.

F
Gemiddelde slachtgewicht van alle dieren in de geselecteerde periode. 
De zwarte lijn en het getal achter REF geeft het gemiddelde over alle 
 aanwezige dieren.

G Gemiddelde kwaliteitsklasse van alle dieren in de geselecteerde periode.
Zwarte lijn is referentielijn (gemiddelde over alle aanwezige dieren).

H Gemiddelde klasse vetbedekking van alle dieren in de geselecteerde periode.
Zwarte lijn is referentielijn (gemiddelde over alle aanwezige dieren).

I Gemiddelde slachtleeftijd in jaar.maand van alle dieren in de geselecteerde 
periode. Zwarte lijn is referentielijn (gemiddelde over alle aanwezige dieren).
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5 Dashboard Dier
Vanuit Dashboard Bedrijf is er de mogelijkheid om door te klikken naar Dashboard Dier.

Onderstaand scherm verschijnt. Dit is het Dashboard Dier.

Voor de praktische functies van het dashboard 
ga naar ‘Hoofdstuk 3 Praktische functies’. 

Klik hiervoor op ‘Ga naar Slachtgegevens Dier (individueel)’.  
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Hieronder wordt per onderdeel kort toegelicht wat het onderdeel inhoud.

A In deze kolom staan de verschillende kengetallen die per dier in deze tabel 
worden weergeven.

B Iedere kolom geeft de gegevens van 1 dier weer. Voor een toelichting op de 
KDS – en stal registraties ga naar Vraag & Antwoord Slachtdashboard.

Door links bovenin op de pijl te klikken ga je terug naar Dashboard Bedrijf

A B
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6 Dashboard KDS-Registraties
Vanuit Dashboard Bedrijf is er de mogelijkheid om door te klikken 
naar Dashboard KDS-Registraties.

Vervolgens word je doorgelinkt naar het Dashboard KDS-Registraties
en verschijnt onderstaande tabel. In deze tabel zijn de meest relevante 
KDS-registraties weergeven. In het individuele dieroverzicht worden 
per deel alle KDS-registraties weergeven.

Voor de praktische functies van het dashboard 
ga naar ‘Hoofdstuk 3 Praktische functies’. 

Klik hiervoor op ‘Details’ boven in de tabel met KDS-Registraties 
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Op deze pagina wordt kort toegelicht wat het onderdeel inhoudt.  
NB: Wanneer je ongeveer 3 seconden met de muisaanwijzer op een omschrijving blijft staan verschijnt er een korte toelichting.’

A
In deze kolom staan de verschillende KDS-Registraties weergeven. 
Wanneer je op het ‘plusje’ voor de omschrijving klikt verschijnt een 
uitklapmenu.

B

Deze kolom geeft van het geselecteerde bedrijf het percentage weer van 
het aantal dieren met de KDS-registratie ten opzichte van het totaal aantal 
dieren. Het getal tussen haakjes is het absolute aantal. Kolom B heeft 
betrekking op het voorgaande jaar van de geselecteerde periode. 
In dit voorbeeld is dat juni 2018 tot en met mei 2019.

C

Kolom C geeft van het geselecteerde bedrijf het percentage weer van het 
 aantal dieren met de KDS-registratie ten opzichte van het totaal aantal 
dieren. Het  getal tussen haakjes is het absolute aantal. Kolom C geeft de 
cijfers weer van de  geselecteerde periode. 
In dit voorbeeld is dat juni 2019 tot en met mei 2020.

D
Kolom D geeft van alle aanwezige dieren het percentage weer van het 
aantal dieren met de KDS-registratie ten opzichte van het totaal aantal 
dieren. Kolom D geeft de cijfers weer van de geselecteerde periode. 
In dit voorbeeld is dat juni 2019 tot en met mei 2020.
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