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 EMPOWERING YOUR FIELD FORCE

 
Electronische Identificatie en 
Registratie op locatie
Identificatie & Registratie is voor een groot 
aantal diersoorten door de overheid verplicht 
gesteld. De houder van de dieren moet zijn 
bedrijf laten registreren, het aantal dieren 
opgeven en de dieren voorzien van een merk. 
De volgende stap zal zijn om de dieren 
electronisch te merken middels een chip. 
Deze chip bevat een unieke code welke met 
een scanner te lezen is. Dit zal mogelijk al in 
2010 ook verplicht worden gesteld.
LINX ziet dit als een positieve ontwikkeling.  
Wanneer u namelijk dit systeem koppelt aan 
uw eigen managementsysteem kunt u als 
houder hier  uw voordeel mee doen.

Electronische I&R eigen gebruik
Wanneer u een dier in het veld middels een 
scan electronisch kunt identificeren is de 
koppeling naar uw managementpakket 
dichtbij. Ieder dier heeft zijn eigen unieke 
nummer. Dit nummer is aanwezig in uw 
administratie en is gekoppeld aan alle 
informatie over het dier. Nu is het alleen nog 
de vraag hoe u deze informatie ook in het 
veld kunt inzien.
Dit wordt mogelijk door een mobiele computer 
uit te rusten met de juiste software. LINX 
maakt het mogelijk om na het scannen van 
een dier alle (gewenste) gegevens van het 
specifieke dier, uit uw managementsysteem, 
op de handheld te tonen en wanneer gewenst 
kunt u deze gegevens ook direct aanpassen. 
Hiermee heeft u de actuele informatie van uw 
veestapel op zak en hoeft u de mutaties van 
uw veestapel achteraf niet meer handmatig in 
de pc in te voeren. 

Onderdelen
Voor de koppeling heeft u het volgende nodig: 
chips, geleverd als oormerk, bolus, 
implantaat, etc., een managementpakket, 
een mobiele computer, een (ingebouwde) 
scanner en de juiste software (toepassing).
De chips worden door een door de overheid 
erkende leverancier geleverd. Het (vee) 
managementsysteem is vaak al op het bedrijf 
aanwezig. Voor alle overige onderdelen kunt 
u bij LINX terecht. 
o LINX is leverancier alle mobiele computers 
   en (ingebouwde) scanners (en overige 
   randapparatuur). 
o Met het in eigen beheer ontwikkelde 
   softwarepakket 2L (tool)  richt LINX snel en 
   eenvoudig uw toepassing in. 
U hoeft alleen aan te geven met welk 
managementpakket u werkt en welke 
informatie u in het veld nodig heeft. LINX 
garandeert dat de toepassing aansluit op uw 
managementpakket en uw werkwijze.

De voordelen
o U heeft alle actuele informatie van uw 
   complete veestapel op zak
o Mutaties kunnen in het veld al worden 
   aangebracht 
o Eenmaal in het bezit van een mobiele 
   computer kunt u ook overige informatie    
   meenemen (kaarten, ziektegegevens, etc.)

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten 
over LINX, 2L, toepassingen die met 2L 
gebouwd kunnen worden of hardware? Neem 
dan contact met ons op. U vindt de 
contactgegevens onderaan deze brochure.  

http://www.linxmobile.com/

