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FCC ID: CGDRTLACT / CGDRTLACTN 
IC: 1444A-RTLACT / 1444A-RTLACTN 

Compliance statements (part15.19) 
This device complies with part 15 of the FCC Rules and to RSS210 of Industry Canada. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
 
Cet appareil se conforme aux normes RSS210 exemptés de license du Industry Canada. L'opération est soumis aux deux 
conditions suivantes: 
(1) cet appareil ne doit causer aucune interférence, et  
(2) cet appareil doit accepter n'importe quelle interférence, y inclus interférence qui peut causer une opération non pas 
voulu de cet appareil. 
 
Warning (part15.21) 
Changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void the user’s authority to 
operate the equipment. 
This in particular is applicable for the antenna which can be delivered with the System. 
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Deze informatie is bedoeld als begeleiding, zonder garantie voor de juistheid of volledigheid ervan. Deze uitgave valt niet 
onder een patent of ander recht, noch is de uitgever verantwoordelijk voor enige consequentie door het gebruik ervan. 
Specificaties en de beschikbaarheid van goederen hierin genoemd zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. 
Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren op welke manier dan ook, als geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
 

© Nedap N.V.,  LIVESTOCK MANAGEMENT   P.O. Box 104 NL-7140 AC GROENLO The Netherlands 
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Voorwoord 
Deze handleiding beschrijft de ingebruikname van het Nedap Velos Veestapel Management Systeem. Het volgen van de 

handleiding met opstartinstructies begeleidt u door de complete installatie en het opstarten van het systeem. Lees deze 

handleiding helemaal door en installeer de onderdelen zoals wordt beschreven. 

 

Gedetailleerde informatie van alle installatiestappen staan vermeld in de aanvullende handleidingen.  

 

Conventies / Gebruikersinformatie 
Afkortingen gebruikt in deze handleiding:  

BC Behaviour Component = gedragscomponent  

VP V-pack 

EID Elektronische Identificatie 

 

Pictogrammen 
 
 

 

Let hier extra goed op. Dit pictogram geeft aan dat het een belangrijk onderwerp betreft. 

 

Aanvullende informatie  
Eventuele nieuwere versies van dit document worden gepubliceerd in de Business Portal van Nedap Livestock. Kijk op 

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal voor meer informatie of voor aanvullingen en gerelateerde 

handleidingen.  

Neem bij vragen of voor aanvullende informatie contact op met uw dealer of met Nedap Livestock Management. 

  

http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal
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Instructies voor Nedap-tochtdetectie bij 
het gebruik van Velos 2016.2 
 

Werken met de nieuwe interface van Velos 

Bij de Velos 2016.2-software is een nieuwe vormgeving voor de Velos-interface beschikbaar gekomen. Velos heeft nu 

een andere vormgeving dan wat in de huidige handleidingen wordt beschreven. De menuopties zijn echter niet 

veranderd. De instructies in de handleidingen voor het configureren van Velos zijn daarom nog steeds van toepassing. 

 

Aangezien de interface voor Nedap-tochtdetectie op sommige punten aanzienlijk is veranderd, wordt in dit document 

beschreven hoe het systeem werkt en hoe u Velos configureert voor optimaal gebruik van het systeem.      

 

Werken met tabellen en grafieken 

Er is een grote verbetering in de interface doorgevoerd die niet in de huidige handleidingen wordt beschreven. Dit 

betreft onder andere het werken met de tabellen in Velos. Vanaf de 2016.2-update kunt u de tabellen sorteren. Als u op 

het -pictogram klikt, kunt u de gegevens in de tabellen sorteren van hoog naar laag of van laag naar hoog.  

 

Wanneer u de tabellen, bijvoorbeeld een attentielijst, controleert, kunt u de gegevens over de dieren direct openen. Klik 

op het -pictogram om de afzonderlijke gegevens van dieren weer te geven. 

 

Plaats de cursor op een balk in de grafiek om de details van die dag weer te geven: 

 Bovenaan worden het totale aantal dieren en de gegevens weergegeven. ‘6:33 10-10’ voor Vreettijd betekent 
dat het dier op 10 oktober in totaal 6 uur en 33 minuten heeft gegeten. 

 Dier  
o Gemiddeld: het gemiddelde van het dier van de afgelopen 10 dagen. ‘6.25h’ betekent bijvoorbeeld 

dat de gemiddelde vreettijd van het dier van de afgelopen 10 dagen 6 uur en 25 minuten is. 

 Groep  
o Locatie: de locatie van het dier. 
o Gemiddeld: het gemiddelde van alle dieren van dezelfde locatie voor de afgelopen 10 dagen. 

 de lijngrafiek geeft het gemiddelde van alle dieren van dezelfde locatie voor de huidige dag aan. 
 

Groepsbewaking 
Het gedrag van een groep koeien laat de stabiliteit en consistentie van het bedrijfsmanagement zien. Het Nedap-

tochtdetectiesysteem biedt verschillende manieren om dit groepsgedrag te bewaken, teneinde mogelijke gezondheids- 

en/of productiviteitsproblemen op te sporen. In deze context wordt een groep gedefinieerd als een groep dieren die 

altijd bij elkaar blijven op een bepaalde locatie in de stal. Als u het groepsgedrag wilt bewaken, moeten deze groepen in 

de ‘Locaties’ in Velos zijn gedefinieerd. (zie hoofdstuk 4). 

 

Velos toont het groepsgedrag op 3 verschillende manieren: 

 Met groepsdagwaarden 

 Met een 48-uurs overzicht 

 Met groepsmeldingen 

 

Zie de volgende gedeelten voor een uitleg over het gebruik van deze gegevens. 
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Groepsdagwaarden 

De groepsdagwaarden laten zien hoeveel de hele groep op een specifieke dag heeft gegeten, gelegen, herkauwd, etc. 

Het hangt van de type smarttag af welke waarden worden weergegeven.  

Als een of meer balken in de grafiek veel hoger of lager zijn dan voorgaande dagen, is er mogelijk sprake van een 

gezondheids- of productiviteitsrisico.  

 

Volg de onderstaande stappen om de groepsdagwaarden weer te geven. 
1. Ga in Velos naar Boerderij en selecteer een groep waarvoor u de gegevens wilt weergeven. 
2. Op het tabblad Gezondheid en management worden de grafieken met de groepswaarden weergegeven.  
3. Plaats de cursor op een balk om de details van die dag weer te geven. Er wordt een pop-upvenster 

weergegeven: 

 Boven aan het venster worden de waarde van die dag en de datum weergegeven. 

 Gemiddelde kudde: het gemiddelde van alle dieren van alle locaties voor de afgelopen 10 dagen. 

 

De waarden worden weergegeven voor de afgelopen 60 dagen. De lijn geeft de gemiddelde waarde van de kudde voor 

de afgelopen 10 dagen aan. 

48-uurs overzicht (alleen voor Smarttag Hals      ) 

Het 48-uurs overzicht toont een gebiedsgrafiek van het groepsgedrag per 15 minuten. Gebruik deze grafiek om het 

patroon van het groepsgedrag te zien. In de grafiek kunt u rechtstreeks de resultaten van het bedrijfsmanagement zien, 

zoals eetgedrag na verspreiding van het voer. Als in de grafiek onverwacht gedrag wordt weergegeven, is er mogelijk 

sprake van een gezondheids- of productiviteitsrisico. 

 

Volg de onderstaande stappen om het 48-uurs overzicht weer te geven. 
1. Ga in Velos naar Boerderij en selecteer een groep waarvoor u het overzicht wilt weergeven. De grafiek wordt 

boven aan de pagina weergegeven. Voor grote groepen kan het even duren voordat de grafiek wordt 
weergegeven. 

2. De overzichtsgrafiek wordt boven aan het tabblad Gezondheid en management weergegeven. 
3. Plaats de cursor op een plek in de grafiek om de details weer te geven. Er wordt een pop-upvenster 

weergegeven: 

 Boven aan het venster worden de waarde van dat moment en de tijd weergegeven. 

 Aantal dieren: het totale aantal dieren in de groep. 

Groepsmeldingen 

Dit meldingstype wordt weergegeven wanneer meerdere dieren in dezelfde groep hetzelfde afwijkende gedrag 

vertonen. Verschillende dieren in dezelfde groep hebben bijvoorbeeld langere ligtijden. De melding geeft aan dat er een 

externe factor bestaat die het groepsgedrag beïnvloedt, wat mogelijk kan leiden tot een gezondheids- of 

productiviteitsrisico.  

 
Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over de groepsmelding en het instellen van de meldingen; zie hoofdstuk 7.3.3 van 
de servicehandleiding ‘Tochtdetectie en gezondheidsbewaking’ voor meer informatie over het reageren op een 
groepsmelding. De handleiding is online beschikbaar op: http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal.   

Geen mobiele interface van Velos 
De mobiele interface van Velos wordt niet langer gebruikt. Aangezien de nieuwe software responsief is, is dit niet langer 

noodzakelijk. Velos past de schermen automatisch aan op het gebruikte apparaat (PC, tablet, smartphone). Dit betekent 

dat Velos er op alle apparaten altijd hetzelfde uitziet. 

Locaties  

Voor een goede groepsbewaking moeten locaties worden ingesteld. Dit komt in plaats van het instellen van het type 

huisvesting zoals dat is beschreven in de servicehandleiding ‘Tochtdetectie en gezondheidsbewaking’. Deze locaties 

vertegenwoordigen de locatie in de stal waar de dieren doorgaans verblijven. Velos gebruikt deze locaties om afwijkend 

groepsgedrag op te sporen en, indien van toepassing, groepscorrectie te berekenen (zie hoofdstuk 6.4.1 van de 
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servicehandleiding ‘Tochtdetectie en gezondheidsbewaking’ voor meer informatie over groepscorrectie). Daarnaast 

worden alle gegevens van de dieren in deze groepen weergegeven.  

Bepaal eerst de locaties van de boerderij. Wijs vervolgens de locaties aan de dieren toe. 

 

De locaties bepalen 

1. Ga in Velos naar Instellingen > Boerderij > Locaties. 
2. Klik op Locaties toevoegen. 
3. Vul alle velden in. 
4. Klik op Opslaan. 
5. Herhaal stap 2 t/m 4 voor alle locaties op de boerderij. 

 

De locaties aan de dieren toewijzen 

Velos kan de locatie van dieren automatisch wijzigen. Dit kan op twee manieren. Als de dieren op de boerderij op basis 

van de productiestatus aan een locatie worden toegewezen, gebruikt u Productie gebaseerde huisvesting. Als de groepen 

via de managementsoftware op de daadwerkelijke locaties in de stal zijn gebaseerd, gebruikt u de groepen. 

 

Productie gebaseerde huisvesting 
1. Ga in Velos naar Instellingen > Kalender > Productie gebaseerde huisvesting. 
2. Selecteer een locatie voor elke productiestatus waarnaar de dieren moeten worden verplaatst als ze zich in die 

productiestatus bevinden.  
3. Klik op Opslaan. 

 

Velos verplaatst nu automatisch een dier naar een andere locatie zodra de productiestatus van dat dier verandert. 

Groepen via de managementsoftware 
1. Ga in Velos naar Instellingen > Boerderij > Groepen. 
2. Klik op de eerste groep. 
3. Selecteer in het veld Locatie de locatie waarnaar de dieren moeten worden verplaatst wanneer zij zich in die 

groep bevinden. 
4. Klik op Opslaan. 

 

Velos verplaatst nu automatisch een dier naar een andere locatie zodra de groep van dat dier verandert. 

 

Gezondheidsbewaking meten 
Wanneer een dier ziek is, gedraagt ze zich anders dan normaal. Zo kan ze bijvoorbeeld minder eten of meer liggen. Het 

gezondheidsbewakingssysteem analyseert de bewegingen van de koe om (mogelijke) gezondheidsproblemen te 

signaleren. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of pootbewegingen gemeten. 
 

Smarttag Hals  Smarttag Hals Smarttag Poot 
   
Vreettijd Vreettijd Aantal stappen 
Aantal vreetmomenten Aantal vreetmomenten Ligtijd 
 Herkauwtijd Statijd 
 Inactieve tijd Looptijd 
 Ander actief gedrag Aantal keer opstaan 

 

Mogelijk gezondheidsproblemen kunnen op drie verschillende manieren worden aangegeven: 

1. Dringende attenties  

2. Vandaag te checken dieren 

3. Groepsmeldingen 
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Dringende attenties 

Deze attenties verschijnen wanneer een dier afwijkend gedrag vertoont dat onmiddellijk aandacht vereist. Denk daarbij 

aan langere tijd niet eten of te lang achter elkaar liggen. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of 

pootbewegingen gemeten. 
 

Smarttag Hals Smarttag Hals  Smarttag Poot 
   
Dier heeft niet gegeten sinds 
laatste XX uur. 

Dier is al meer dan XX uur niet actief. Dier ligt al meer dan XX uur. 

   

Vandaag te checken dieren 

Het gezondheidsbewakingssysteem vergelijkt het gedrag van een individuele koe met de 10 dagen daarvoor. Een dier 

wordt in de lijst Vandaag te checken dieren getoond wanneer er op de dag ervoor afwijkend gedrag is gedetecteerd. 

Afwijkend gedrag kan duiden op ziekte of de kans daarop. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of 

pootbewegingen gemeten. 
 

Smarttag Hals    Smarttag Hals  Smarttag Poot 
   
Het dier heeft een kortere vreettijd. Het dier heeft een langere vreettijd. Het dier heeft: 
   een lager aantal stappen, of 
   een kortere ligtijd, of 
   een langere ligtijd 

Groepsmeldingen 

Deze melding verschijnt wanneer meerdere dieren in dezelfde groep hetzelfde afwijkende gedrag vertonen. Dit is een 

signaal voor een mogelijk diermanagement- of groepsprobleem. Een lagere ligtijd van de dieren kan bijvoorbeeld het 

gevolg zijn van een gebrek aan schoon drinkwater. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of pootbewegingen 

gemeten. 
 

Smarttag Hals Smarttag Hals  Smarttag Poot 
   
Meerdere dieren in dezelfde groep 
hebben een kortere vreettijd. 

Meerdere dieren in dezelfde groep 
hebben: 

Meerdere dieren in dezelfde groep 
hebben: 

  een kortere vreettijd, en/of  een lager aantal stappen, of 
  een kortere herkauwtijd, 

en/of 
 een kortere ligtijd, of 

  een langere inactieve tijd  een langere ligtijd 

 

Instellingen voor gezondheid en management 

Voordat u mogelijke gezondheidsproblemen kunt detecteren, moet u instellen wanneer er een attentie moet worden 

gegenereerd. Door deze tijdsperiode te definiëren, kunt u de gevoeligheid van het systeem beïnvloeden. Als u de tijd 

verkort, is het systeem gevoeliger en worden eerder attenties gegenereerd. Let op: hoe gevoeliger het systeem is, hoe 

groter het risico op valse attenties. Als u de tijd verlengt, is het systeem minder gevoelig en worden later minder attenties 

gegenereerd.  

 

U kunt de tijdsperiode per type attentie definiëren: dringende attenties, groepsmeldingen en vandaag te checken dieren. 

Afhankelijk van de type smarttag (Hals of Poot), worden de benodigde instellingen per type attentie weergegeven in 

Velos. 
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Dringende attenties 

Deze attenties verschijnen wanneer een dier afwijkend gedrag vertoont dat onmiddellijk aandacht vereist. 
1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties.  

2. Klik op de locatie waarvoor u de instellingen wilt configureren.  

3. Vul bij Smarttag Hals   in het veld Dier heeft niet gegeten de laatste XX uur de periode in waarna een attentie 
moet worden gegenereerd.  

4. Vul bij Smarttag Hals  in het veld Dier is al meer dan XX uur niet actief de periode in waarna een attentie moet 
worden gegenereerd.  

5. Vul bij Smarttag Poot in het veld Dier ligt langer dan de periode in waarna een attentie moet worden 
gegenereerd.  

6. Klik op Opslaan.  
7. Herhaal deze stappen voor alle locaties. 

 

Gedragsmeldingen 

De meldingen voor groepen en individuele dieren worden gegenereerd op basis van afwijkend gedrag van dieren. 

Afwijkend gedrag kunt u instellen in de gedragsmeldingen. Afhankelijk van de type smarttag worden de bijbehorende 

instellingen weergegeven in Velos. 
1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties.  

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst.  

3. Vul voor beide smarttags in het veld Vreettijd is verlaagd met meer dan XX% in hoeveel de vreettijd in % moet 
zijn afgenomen voordat een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst 
gezet wanneer ze minimaal 30% minder eet dan normaal.  

4. Vul voor de Smarttag Hals    in het veld Herkauwtijd is verlaagd met meer dan XX% in hoeveel de herkauwkijd 
in % moet zijn afgenomen voordat een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de 
koe op de lijst gezet wanneer ze minimaal 30% minder herkauwt dan normaal.  

5. Vul voor de Smarttag Hals  in het veld Inactieve tijd is verhoogd met meer dan XX% in hoeveel de inactieve tijd 
in % moet zijn afgenomen voordat een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 50% invult, wordt de 
koe op de lijst gezet wanneer ze minimaal 50% minder actief is dan normaal.  

6. Vul in het veld Aantal stappen is verlaagd met meer dan XX% in hoeveel het aantal stappen in % moet zijn 
afgenomen voordat een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst 
gezet wanneer ze minimaal 30% minder stappen heeft gezet dan normaal.  

7. Vul in het veld Ligtijd is verlaagd met meer dan XX% in hoeveel de ligtijd in % moet zijn afgenomen voordat een 
attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer ze minimaal 
30% minder ligt dan normaal.  

8. Vul in het veld Ligtijd is verhoogd met meer dan XX% in hoeveel de ligtijd in % moet zijn toegenomen voordat 
een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer ze 
minimaal 30% meer ligt dan normaal.  

9. Klik op Opslaan.  
10. Herhaal deze stappen voor alle locaties. 

 
 

Groepsmeldingen 

Een groepsmelding verschijnt wanneer meerdere dieren in dezelfde groep hetzelfde afwijkende gedrag vertonen. Dit is 

een signaal voor een mogelijk diermanagement- of groepsprobleem. In de gedragsmeldingen kunt u aangeven welk 

gedrag wordt gebruikt voor de groepsmelding.  
1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties.  

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst.  

3. Geef in het veld Percentage dieren in de groep met dezelfde gedrag notificatie is meer dan het percentage dieren 
in dezelfde groep aan dat hetzelfde afwijkende gedrag moet vertonen om een melding te genereren. Als u 
bijvoorbeeld 30% invult, wordt er een groepsmelding gegenereerd wanneer 30% van alle koeien in de groep 
hetzelfde afwijkende gedrag vertoont.  

4. Klik op Opslaan.  
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Vandaag te checken dieren 
1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties.  

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst.  

3. Selecteer in het veld Dieren met verminderd aantal stappen de optie Ja als u dieren met een lager aantal stappen 
in de lijst wilt zetten. Selecteer anders Nee.  

4. Selecteer in het veld Dieren recent tochtig geweest de optie Ja als u tochtige dieren in de lijst wilt zetten. 
Selecteer anders Nee.  

5. Selecteer in het veld Gedurende gehele lactatie de optie Ja als u dieren gedurende de hele lactatieperiode in de 
lijst wilt zetten. Selecteer anders Nee.  

6. Klik op Opslaan.  
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1. Introductie en beschrijving 
In een stabiele stalomgeving vertoont een dier normaal elke dag min of meer hetzelfde gedrags-patroon. De 

tochtigheidsdetectie en gezondheidsmonitoring meten het gedrag van de dieren. Veranderingen in het gedrag van een 

dier kan tochtigheids-, gezondheids- of management- issues aangeven.  

 

Het RealTime tochtigheidsdetectiesysteem bestaat uit een of meer antennes en antenne uitleesunits, en een proces unit 

aangesloten op een pc of netwerk. De proces unit bestaat uit een voeding en een VPU met het Velos programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het RealTime systeem overzicht met de gebruikte kabeltypes: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antenne voor lezen RT 

Smarttag gegevens 

2. Uitleesunit 

3. Velos Proces Unit (VPU) 

4. PC-verbinding via netwerk 

verbinding 

5. Mobiele telefoon met 

Internet verbinding 

6. Communicatiekabel 

7. Ethernet kabel 

8. Antenne kabel 

9. Mobiele Internet 

verbinding 
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Het gedrag van de dieren kan worden gemeten met het Smarttag type tochtigheidsdetectie. Het RealTime 

tochtigheidsdetectiesysteem werkt alleen met RealTime Smarttags. Er zijn twee soorten Smarttags beschikbaar. Smarttag 

hals en Smarttag poot. 
Smarttag hals 

 
 

Smarttag poot 

 

Geen symbool is een 434 Mhz Smarttag en een symbool is een 922 MHz Smarttag. 

 

Smarttag hals met ISO identificatie (UHF+ISO ID) 

Smarttag hals zonder ISO identificatie (UHF ID) 

Smarttag hals type ID (Identificatie) 

Smarttag hals type TD Tochtigheidsdetectie (+ ID)  

Smarttag hals type KP Koepositie + HD (+ ID)  

 

Smarttag poot met ISO identificatie (UHF+ISO ID) 

Smarttag poot zonder ISO identificatie (UHF ID) 

Smarttag poot type TD Tochtigheidsdetectie (+ ID) 
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2. Werking 
2.1 Algemeen 

De antenne ontvangt regelmatig de activiteitsinformatie en het respondernummer van iedere RealTime Smarttag in het 

antenneveld. De antenne-uitleesunit verzamelt deze informatie en stuurt deze iedere 2 uur naar het Velos programma. 

De RT-Smarttag moet minstens eenmaal per 24 uur binnen het bereik van het antenneveld zijn om alle 

activiteitsgegevens van het dier te verzamelen want de Tag bewaart de informatie van de laatste 24 uur, maar voor 

nauwkeurige real-time attenties is het is beter dat de Tag vaker binnen het bereik is van het antenneveld. Het bereik van 

de antenne is tenminste 75 meter afhankelijk van de stalomgevingsmaterialen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  Poot/Hals RT Smarttag 

2.  Antenne 

3.  Smarttag info met 

responder nummer en 

activiteit data 

4.  Uitleesunit 

5.  Velos Proces Unit 

 

 

Voor een groter detectiegebied kunnen meerdere antennes gebruikt worden. 

 

 
 

 

 

 
 

De antenne in de stal ontvangt de RealTime gegevens van de Smarttags die bevestigd zijn aan de individuele dieren. Het 

Velos programma bepaalt de gedragsverandering van een dier. Als een dier is ineens een stuk actiever dan normaal het 

zal het een tochtigheidsdetectie-attentie krijgen. Het rode lampje op de VPU zal deze tochtigheidsdetectie-attentie 

aangeven. Andere gedragsveranderingen kunnen gezondheidsproblemen of managementvraagstukken aangeven. Het 

Velos programma toont overzichten van de dieren met een tochtdetectie- of een gezondheids- en managementattentie 

op een PC-scherm of op een mobiele telefoon. 
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2.2 Tochtdetectie 

Wanneer koeien tochtig zijn, kunnen ze specifiek gedrag vertonen, zoals sniffen en kinrusten, springgedrag of staande 

tocht. Dit betekent dat een tochtige koe meer en anders beweegt dan gebruikelijk. Het tochtdetectiesysteem gebruikt 

deze bewegingen om tochtigheid te detecteren. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of pootbewegingen 

gemeten. Wanneer een koe tochtig is, verschijnt ze in Velos in de lijst met alle tochtige koeien. Tegelijkertijd brandt er 

een rood lampje op de VPU om aan te geven dat er een koe tochtig is.  
 

2.3 Gezondheidsbewaking 

Wanneer een dier ziek is, gedraagt ze zich anders dan normaal. Zo kan ze bijvoorbeeld minder eten of meer liggen. Het 

gezondheidsbewakingssysteem analyseert de bewegingen van de koe om (mogelijke) gezondheidsproblemen te 

signaleren. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of pootbewegingen gemeten. 

 

Smarttag Hals Smarttag Poot 

  
 Vreettijd  Aantal stappen 

 Aantal vreetmomenten  Ligtijd 

  Statijd 

  Looptijd 

  Aantal keer opstaan 

 

Mogelijk gezondheidsproblemen kunnen op drie verschillende manieren worden aangegeven: 

4. Dringende attenties  

5. Vandaag te checken dieren 

6. Groepsmeldingen 

 

Wanneer er afwijkend gedrag wordt gedetecteerd, genereert het systeem een attentie en wordt de koe of groep in een 

lijst in Velos getoond. 

 Dringende attenties 

Deze attenties verschijnen wanneer een dier afwijkend gedrag vertoont dat onmiddellijk aandacht vereist. Denk daarbij 

aan langere tijd niet eten of te lang achter elkaar liggen. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of 

pootbewegingen gemeten. 

 

Smarttag Hals Smarttag Poot 

  
Dier heeft te lang niet gegeten. Dier heeft te lang gelegen. 

  

 Vandaag te checken dieren 

Het gezondheidsbewakingssysteem vergelijkt het gedrag van een individuele koe met de 10 dagen daarvoor. Een dier 

wordt in de lijst Vandaag te checken dieren getoond wanneer er op de dag ervoor afwijkend gedrag is gedetecteerd. 

Afwijkend gedrag kan duiden op ziekte of de kans daarop. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of 

pootbewegingen gemeten. 

 

Smarttag Hals Smarttag Poot 

  
Het dier heeft een kortere vreettijd. Het dier heeft: 

  een lager aantal stappen, of 

  een kortere ligtijd, of 

  een langere ligtijd 
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 Groepsmeldingen 

Deze melding verschijnt wanneer meerdere dieren in dezelfde groep hetzelfde afwijkende gedrag vertonen. Dit is een 

signaal voor een mogelijk diermanagement- of groepsprobleem. Een lagere ligtijd van de dieren kan bijvoorbeeld het 

gevolg zijn van een gebrek aan schoon drinkwater. Afhankelijk van de type smarttag worden hals- of pootbewegingen 

gemeten. 

 

Smarttag Hals Smarttag Poot 

  
Meerdere dieren in dezelfde groep 

hebben een kortere vreettijd. 

Meerdere dieren in dezelfde groep 

hebben: 

  een lager aantal stappen, of 

  een kortere ligtijd, of 

  een langere ligtijd 
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3. Veiligheid 
3.1 Veiligheidswaarschuwing  

Mogelijk gevaarlijke plekken of situaties zijn te herkennen aan veiligheidstickers. 

 Let op de veiligheidswaarschuwingen van elk apparaat. 

 

 

Gevaar door elektromagnetische velden. 

Bij personen met pacemakers, metalen implantaten of hoortoestellen kan de gezondheid worden 

beschadigd. Deze personen moeten hun arts raadplegen, voordat ze in de buurt komen van een 

installatie met omvormers.  

  

 

Zorg dat alle veiligheidswaarschuwingen goed zichtbaar blijven. 

3.2 Dierenwelzijn en veiligheid 

De geautomatiseerde acties van de Nedap Velos Livestock Management Systeem ontslaan de gebruiker van het systeem 

niet van zijn / haar verantwoordelijkheid om te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van de dieren. 
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4. Opstarten VPU-programma 
Geef het dier- en respondernummer en de tochtdetectie-instellingen in.  

4.1 Eerste instellingen 

Geef het wachtwoord in en maak de eerste instellingen. 

1. Klik op de snelkoppeling van het VPU-programma op het bureaublad om het VPU-controller programma te starten. 

Geef het gebruikerswachtwoord in op de Engelstalige inlogpagina en druk op de Login knop. Het standaard User 

gebruikerswachtwoord is 1234.  

   
 

U kunt nieuwe contactpersonen/gebruikers toevoegen via de pagina "Instellingen" > "Contactpersonen - 

Contactpersonen/ gebruikers".  

2. Voer voor elke gebruiker een uniek wachtwoord in op de Engelstalige pagina "Instellingen" > "Contactpersonen - 

Contactpersonen / gebruikers". Klik boven in de pagina op "Instellingen" en vervolgens op "Contactpersonen". Klik 

daarna op "Contactpersonen / gebruikers". Eventueel kunt u via "Contactpersoon toevoegen" meer gebruikers 

toevoegen.  
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Wijzig optioneel de taal van English (Engels) naar Dutch (Nederlands) of een andere taal. 

 

 
 

1. Geef de naam in en selecteer het vinkje bij Gebruiker   om de gebruikersnaam in te geven en het type (gebruiker 

of service) te selecteren. 

2. Geef een wachtwoord in van tenminste 4 karakters. De lengte en kleur (rood of groen) van de balk geeft de sterkte 

van het wachtwoord aan. 

3. Schakel Internet toegang   in om de VPU via Internet te kunnen benaderen. Hiervoor dient het wachtwoord sterk 

(groen) te zijn. 
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4.2 Ingeven van nieuwe diernummers/gegevens (en groepen)  

 Nieuwe diernummers invoeren in het systeem  

Maak bij het aanbrengen van responders een lijst met diernummers en het bijbehorende respondernummer.  

4.2.1.1 Diernummers invoeren met de diermanagementsoftware 

1. Voer het respondernummer en het diernummer in in de beheersoftware. 

2. Voer een synchronisatie uit om de responder- en diernummers in Velos te laden.  

4.2.1.2 Diernummers invoeren zonder de diermanagementsoftware 

De respondernummers van dieren met een Smarttag, die voor de eerste keer zijn herkend in een antenne, zullen 

verschijnen in de pagina Mijn taken > Boerderij – Onbekende responders.  

 

 
Klik op een respondernummer en geef het diernummer in van deze Smarttag in.  

 

 Geef de gegevens van de dieren met de onbekende respondernummers in en pas indien nodig de groep en de 

voerstrategie aan. Pas indien nodig de standaard groep 99 en standaard voerstrategie 99 aan in de pagina Instellingen > 

Boerderij - Responders. Gebruik de optie Fixed   om bij de volgende Smarttag dezelfde waarde in te geven. 

 

 

 Het respondernummer en/of basisgegevens wijzigen 

 

 

Als u de beheersoftware gebruikt, moet u controleren of u respondernummers en andere basisgegevens 

moet wijzigen in de beheersoftware of in Velos. 

 

U kunt via de pagina "Boerderij" > "Kudde of Groep overzicht" handmatig een respondernummer en gegevens van 

nieuwe dieren toevoegen. Op de schermafbeelding hieronder ziet u een voorbeeld. 
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Om het respondernummer te wijzigen, of om andere basisgegevens te wijzigen of toe te voegen nadat de gegevens een 

dier voor de eerste keer zijn ingegeven, klik dan op de Basisgegevens link in de pagina Boerderij > Dier  

 

 

Geef later in deze pagina ook de tochtigheids-, inseminatie- en afkalfgegevens in of gebruik de Boerderij > Snelle invoer 

pagina. Raadpleeg hoofdstuk 4.2.4 voor meer informatie hierover. 

Gebruik het vergrootglas   om meer dieren te zoeken. Raadpleeg volgende hoofdstuk voor meer informatie. 

 Diergegevens veranderen in de Snelle invoer 

 

 

Als u de beheersoftware gebruikt, moet u controleren of u respondernummers en andere basisgegevens 

moet wijzigen in de beheersoftware of in Velos. 

 

Gebruik de Snelle invoer pagina om acties in te geven. Geef de diernummer(s) in onder Selectie en selecteer een actie 

(bijvoorbeeld een kalenderdatum of een reproductie status). Op de pagina "Actie" kunt u een actie kiezen: u kunt 

bijvoorbeeld een groepsnummer invoeren of wijzigen of een agendadatum of fase in de voortplantingscyclus invoeren. 
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Via de link "Snelle invoer" in andere onderdelen van het programma, zoals in "Mijn taken", kunt u de pagina "Snelle 

invoer" razendsnel openen. U gaat dan bovendien gelijk naar het betreffende dier, zodat u direct de juiste gegevens op 

de juiste plaats kunt invoeren. 

Nummer 

 U kunt dieren zoeken door een diernummer in te voeren. Eventueel kunt u 

meerdere nummers tegelijkertijd invoeren. In dat geval moet u de nummers scheiden door middel van een komma, zoals 

in "1, 3, 5, 53". U kunt een hele reeks opeenvolgende nummers invoeren door het begin- en eindgetal te scheiden met 

een streepje, zoals in "20 - 35". 
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4.3 Tochtigheidsdetectie-instellingen 

Voordat u tochtigheid kunt detecteren, moet u instellen wanneer een attentie moet worden gegenereerd. Afhankelijk van 

de type smarttag (Hals of Poot), worden de benodigde instellingen per type attentie weergegeven. 

 

1. Ga naar Instellingen > Tocht detectie – Attenties. 

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

Pas indien noodzakelijk de gevoeligheid van de attenties voor tochtdetectie aan. Er wordt een attentie 

gegenereerd wanneer de activiteit gedurende meerdere opeenvolgende perioden van 2 uur hoger is dan het 

ingestelde niveau. Bij een lagere gevoeligheid wordt er voor minder dieren een attentie gegenereerd. 

                                                      

                 Minder attenties        Meer attenties 

3. Selecteer in het veld Type, het type smarttag dat wordt gebruikt op de boerderij. 

4. Wijzig indien noodzakelijk de waarde in het veld Dagen geen attentie na afkalven om aan te geven hoeveel 

dagen na het afkalven geen attenties moeten worden gegenereerd. 

5. Wijzig indien noodzakelijk de waarde in het veld Dagen geen attentie na insem. om aan te geven hoeveel dagen 

na het insemineren geen attenties moeten worden gegenereerd. 

6. Wijzig indien noodzakelijk de waarde in het veld Toon attenties, om aan te geven hoeveel uur attenties 

zichtbaar zijn in Velos. 

7. Schakel het selectievakje Toon drachtige dieren  uit als u geen attenties voor tochtdetectie wilt tonen van 

dieren met de status Zwanger. 

8. Klik op Op alles toepassen om de wijzigingen toe te passen op alle groepen of herhaal stappen 2–8 voor elke 

afzonderlijke groep en klik op Opslaan. 

 

 

Gebruik e-mailmeldingen zodat waar nodig direct actie kan worden ondernomen. Zie hoofdstuk 5.4 voor 

meer informatie over e-mailmeldingen. 
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4.4 Gezondheids- en managementinstellingen 

Voordat u mogelijke gezondheidsproblemen kunt detecteren, moet u instellen wanneer er een attentie moet worden 

gegenereerd. Dat kan per type attentie: dringende attenties, groepsmeldingen en vandaag te checken dieren. Afhankelijk 

van de type smarttag (Hals of Poot), worden de benodigde instellingen per type attentie weergegeven. 

 Dringende attenties 

Dringende attenties verschijnen wanneer een dier afwijkend gedrag vertoont dat onmiddellijk aandacht vereist. Bij 

gebruik van de Smarttag Hals duidt afwijkend gedrag erop dat de koe een bepaalde tijd niet heeft gegeten. Bij gebruik 

van de Smarttag Poot duidt afwijkend gedrag erop dat de koe een bepaalde tijd heeft gelegen. De duur van deze periode 

moet u opgeven in de instellingen. 

 

De standaardwaarde is 8 uur. U kunt deze periode wijzigen, afhankelijk van het diermanagement. Het is belangrijk dat 

deze periode zo wordt ingesteld dat er geen valse attenties worden gegenereerd. Op een boerderij die de Smarttag Hals 

gebruikt en waar de dieren 's nachts niet worden gevoerd, zullen er 's morgens attenties zijn voor alle dieren omdat ze 8 

uur niet gegeten hebben. In dit geval is dat niet gewenst en moet de periode worden gewijzigd (bijv. naar 10 uur). Let op: 

deze periode moet zo kort mogelijk zijn om waar nodig direct actie te kunnen ondernemen. 

 

1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties. 

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

3. Vul bij Smarttag Hals in het veld Dier heeft niet gegeten de laatste de periode in waarna een attentie moet 

worden gegenereerd. 

4. Vul bij Smarttag Poot in het veld Dier ligt langer dan de periode in waarna een attentie moet worden 

gegenereerd. 

5. Klik op Opslaan. 

 

 

Gebruik e-mailmeldingen zodat waar nodig direct actie kan worden ondernomen. Zie hoofdstuk 5.4 voor 

meer informatie over e-mailmeldingen. 

 Gedragsmeldingen 

De meldingen voor groepen en individuele dieren zijn gebaseerd op hetzelfde afwijkende gedrag van dieren. Afwijkend 

gedrag kunt u instellen in de gedragsmeldingen. Afhankelijk van de type smarttag worden de bijbehorende instellingen 

weergegeven. 

1.  Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties. 

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

3. Vul in het veld Vreettijd is verlaagd met meer dan in hoeveel de vreettijd in % moet zijn afgenomen voordat een 

attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer ze ten 

minste 30% minder eet dan normaal. 

4. Vul in het veld Aantal stappen is verlaagd met meer dan in hoeveel het aantal stappen in % moet zijn afgenomen 

voordat een attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer 

ze ten minste 30% minder stappen heeft gezet dan normaal. 

5. Vul in het veld Ligtijd is verlaagd met meer dan in hoeveel de ligtijd in % moet zijn afgenomen voordat een 

attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer ze ten 

minste 30% minder ligt dan normaal. 

6. Vul in het veld Ligtijd is verhoogd met meer dan in hoeveel de ligtijd in % moet zijn toegenomen voordat een 

attentie wordt gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 30% invult, wordt de koe op de lijst gezet wanneer ze ten 

minste 30% meer ligt dan normaal. 

7. Klik op Opslaan. 
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 Groepsmeldingen 

Een groepsmelding verschijnt wanneer meerdere dieren in dezelfde groep hetzelfde afwijkende gedrag vertonen. Dit is 

een signaal voor een mogelijk diermanagement- of groepsprobleem. In de gedragsmeldingen kunt u aangeven welk 

gedrag wordt gebruikt voor groepsmeldingen (zie hoofdstuk 4.4.2).  Geef in het veld Groep notificatie aan wanneer een 

groepsmelding moet worden getoond. 

1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties. 

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

3. Geef in het veld Percentage dieren in de groep met dezelfde gedrag notificatie is meer dan het percentage dieren 

in dezelfde groep aan dat hetzelfde afwijkende gedrag moet vertonen om een melding te genereren. Als u 

bijvoorbeeld 30% invult, wordt er een groepsmelding gegenereerd wanneer 30% van alle koeien in de groep 

hetzelfde afwijkende gedrag vertoont.  

4. Klik op Opslaan. 

 

 Vandaag te checken dieren 

Een dier verschijnt in de lijst Vandaag te checken dieren wanneer afwijkend gedrag is gedetecteerd en de koe dezelfde 

dag nog moet worden gecontroleerd. In dit geval is (mogelijk) ziekte gedetecteerd. In de gedragsmeldingen kunt u 

aangeven welk gedrag wordt gebruikt voor de melding (zie hoofdstuk 4.4.2).  Geef in het veld Vandaag te checken dieren 

op wanneer een koe in de lijst moet worden getoond. Afhankelijk van de type smarttag worden de bijbehorende 

instellingen weergegeven. 

1. Ga naar Instellingen > Gezondheid en management – Attenties. 

2. Selecteer een groep in de vervolgkeuzelijst. 

3. Selecteer in het veld Dieren met verminderd aantal stappen de optie Ja als u dieren met een lager aantal stappen 

in de lijst wilt zetten. Selecteer anders Nee. 

4. Selecteer in het veld Dieren recent tochtig geweest de optie Ja als u tochtige dieren in de lijst wilt zetten. 

Selecteer anders Nee. 

5. Selecteer in het veld Gedurende gehele lactatie de optie Ja als u dieren gedurende de hele lactatieperiode in de 

lijst wilt zetten. Selecteer anders Nee. 

6. Klik op Opslaan. 
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5. Bediening VPU-programma 
Algemene informatie: Bekijk de kudde-, groeps-, of diergegevens met het Boerderij > Kudde-, Groeps-, of Dieroverzicht. 

Gebruik de  optie om van kudde- naar groep- of dieroverzicht te gaan.  

 

5.1 Tochtige dieren bekijken 

Het gedrag van een tochtig dier is heel anders dan haar normale gedrag. Ze is rusteloos, probeert andere dieren te 
bespringen, wordt door andere dieren besprongen en laat een sta-reflex zien. 

   
Ruiken, kin rusten / ± 12 uur Spring gedrag (poging) / ± 8 uur Staande tochtigheid / ± 5 uur 

De antenne ontvangt regelmatig de tochtdetectiesinformatie van een RealTime Smarttag in het antenne veld. De reader 

verzamelt deze gegevens en stuurt ze elke 2 uur naar het  Velos program. Een dier moet minimaal eens per 24 uur in het 

antenneveld zijn voor complete tochtdetectiesgegevens, maar vaker is aan te raden voor real time attenties.  

De activiteitmeting bewaakt de veranderingen in de activiteit van individuele dieren, doordat de activiteit in een periode 

wordt vergeleken met de activiteit in dezelfde periode op de voorgaande dagen. Een tochtdetectie-attentie wordt 

geactiveerd indien nodig. Het programma toont overzichten van dieren met een tochtdetectie-attentie op een PC-scherm 

of op een mobiele telefoon. 

 

 

 

 
 
 
De rode attentielamp van de procescomputer waarschuwt als er een 
tochtdetectie-attentie is.  

 

Er zijn 2 typen tochtdetectie-attenties: Tochtdetectie - Attentie dieren die waarschijnlijk tochtig zijn en Tochtdetectie - 

Verdachte dieren die tochtig kunnen zijn maar (nog) geen attentie hebben. 

 

Sterk verhoogde activiteit Verdacht Attentie  

Aantal opeenvolgende 2-uurs perioden 2 3 of meer  

Tochtig Misschien Waarschijnlijk  

 
Bekijk de dieren met een tochtdetectie-attentie in de pagina Mijn taken > Tochtdetectie - Attenties. Bekijk verdachte dieren 

in de pagina Mijn taken > Tochtdetectie - verdacht.  
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Controleer dieren met een duidelijke tochtdetectie-attentie in de pagina Mijn taken > Tocht-detectie - attenties. Controleer 

het optimale moment van inseminatie, het aantal lactatiedagen, het aantal dagen sinds de laatste tochtigheid en het 

aantal dagen sinds de laatste inseminatie. De donkergroene kleur in de gekleurde balk geeft het optimale 

inseminatiemoment aan. 

Klik op een dier om de activiteit details te bekijken van de afgelopen dagen.  

 
 

Vink het selectievakje aan  voor de dieren met een attentie die u hebt gezien of gecontroleerd. Klik op "Geen tocht", 

"Gezien" om de dieren te markeren die niet tochtig zijn of die wel tochtig zijn en die u hebt gezien. Klik op "Quick entry" 

om gebeurtenissen voor de bewuste dieren aan te maken.  De rode attentielamp wordt uitgeschakeld als alle dieren 

gemarkeerd zijn als gezien of niet tochtig. De knop T onder Gebeurtenis toevoegen is om een tochtigheid in te geven en 

de knop I is om een inseminatie in te geven. 

 

De groen gekleurde balk wordt getoond voor dieren met een tochtigheidsattentie. Het optimale moment voor 

inseminatie is afhankelijk van het moment waarop de activiteit van een dier is toegenomen. In de afbeelding hieronder is 

het optimale moment donkergroen gemarkeerd. Probeer het dier binnen deze tijdspanne te insemineren voor een zo 

groot mogelijke kans op zwangerschap. 

 

 

 
 

 

Insemineer direct na de eerste tochtdetectie-attentie of de eerste sta-reflex. 
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Bekijk de details van de dieractiviteit van de afgelopen dagen (witte kolom met de middag in het 

midden) en nachten (grijze kolom met middernacht in het midden). De ruitvormige blokjes in de 

activiteitslijn stellen de tochtdetectie-attenties voor. 

 

 
 

Een lichtblauw gekleurde stip  ● is een verdacht hoge activiteit van 4 uur en een rood gekleurde ruit ♦ is een 
duidelijke 6 uur tochtdetectie-attentie. De activiteit lijn laat de gemeten activiteit zien die is vergeleken met 
de activiteit in dezelfde periode van de afgelopen dagen. 

 

 

Selecteer de 70 dagen of de lactatie grafiek om het interval sinds de laatste tochtdetectie-attentie te bekijken 
(bijvoorbeeld een 21 dagen tochtigheidscyclus). 
 

 

Zet de muis cursor op ● ● ♦ ♦ om de exacte ingegeven kalendergegevens te bekijken.  

 

 

Een rode of een grijze attentie is een attentie voor een verhoogde activiteit. Een grijze punt geeft aan dat de verhoogde 

activiteit niet wordt veroorzaakt door een tochtigheid. Het is ook mogelijk om dieren met een tochtdetectie-attentie te 

bekijken in het tochtdetectie-attentie rapport in de pagina Rapporten > Tochtdetectie - attenties.  

Middernacht 

Nacht   Dag 
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5.2 Labelattenties bekijken 

Wanneer er een probleem is met een smarttag, is het belangrijk dat dit wordt opgemerkt en dat het probleem wordt 

opgelost. Daarom worden de tags bewaakt door het systeem voor tochtdetectie. Wanneer er een probleem is met een 

smarttag, wordt de tag op een lijst gezet met een vermelding van het probleem. Deze lijst vindt u onder Mijn taken > Tags 

– Smarttag-meldingen. 

 

Er zijn drie redenen waarom een smarttag op de lijst kan worden gezet: 

1. Onjuiste positie. De smarttags die in de lijst staan vanwege een onjuiste positie zijn nektags die achterstevoren 

of zijwaarts zijn aangebracht, of pootlabels die ondersteboven zijn aangebracht. 

2. Geen gegevens in afgelopen 24 uur. De smarttag bevindt zich buiten het bereik van de antenne, er is een fout 

gemaakt bij het invoeren van het smarttagnummer, de smarttag is afgedaan, maar stuurt nog steeds af en toe 

gegevens (slaapstand) of de smarttag is defect. 

3. Onvoldoende metingen. De smarttag is afgedaan maar stuurt nog steeds af en toe gegevens (slaapstand) of de 

smarttag is defect. 

 

Raadpleeg de volgende tabel voor mogelijke problemen met smarttags en de bijbehorende oplossingen. 

 

Attentie smarttag Oplossing 

Onjuiste positie 

Smarttag is achterstevoren 

aangebracht 

 

De Smarttag Hals is achterstevoren aangebracht. De groef (en de pijl op de 

achterzijde van de smarttag) wijst richting het lichaam van de koe in plaats van 

richting van de kop. 

 

                

Onjuiste positie 

Positie van de smarttag 

De Smarttag Hals hangt in de verkeerde positie. Hij is zijwaarts op de nek geschoven 

of de halsband is gedraaid. 

 

               

  

Groef richting hoofd = OK 
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Onjuiste positie 

Smarttag Poot – 

Ondersteboven 

 

De Smarttag Poot is ondersteboven aangebracht. Het respondernummer bevindt zich 

aan de onderzijde van de smarttag, bij de klauw in plaats van aan de bovenzijde van 

de smarttag. 

 

 

Geen gegevens in afgelopen 

24 uur 

 De smarttag bevindt zich buiten het bereik van de antenne. Dit kan het 

geval zijn wanneer de koe graast. In Velos kan worden aangegeven dat de 

koe zich buiten het antennebereik bevindt. Wanneer de koe weer binnen 

het bereik komt, verdwijnt ze automatisch uit de lijst.  

1. Ga naar Mijn taken > Tags – Smarttag-meldingen. 

2. Ga naar de smarttag in de lijst. 

3. Schakel het selectievakje Buiten bereik in. 

 Onjuist smarttagnummer. Controleer het smarttagnummer en wijzig het. 

1. Ga naar Mijn taken > Tags – Smarttag-meldingen. 

2. Ga naar de smarttag in de lijst. 

3. Klik op Wijzigen. 

4. Geef het juiste smarttagnummer op in het veld Nieuw. 

5. Klik op Ok. 

 De smarttag is afgedaan maar stuurt nog steeds af en toe gegevens. 

Wanneer de smarttag langer dan 8 uur niet beweegt, gaat deze over naar de 

slaapstand. Ook als de smarttag niet in gebruik is, maar wel beweegt 

(bijvoorbeeld als de kast waarin hij ligt een duw krijgt) stuurt hij toch 

gegevens. Verwijder het smarttagnummer in Velos: 

1. Ga naar Mijn taken > Tags – Smarttag-meldingen. 

2. Ga naar de smarttag in de lijst. 

3. Klik op Verwijderen. 

4. Klik op Ok. 

 Wanneer het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande 

oplossingen hebt geprobeerd, neemt u contact op met de leverancier. 

 

Onvoldoende metingen  De smarttag is afgedaan maar stuurt nog steeds af en toe gegevens. 

Wanneer de smarttag langer dan 8 uur niet beweegt, gaat deze over naar de 

slaapstand. Ook als de smarttag niet in gebruik is, maar wel beweegt 

(bijvoorbeeld als de kast waarin hij ligt een duw krijgt) stuurt hij toch 

gegevens. Verwijder het smarttagnummer in Velos: 

1. Ga naar Mijn taken > Tags – Smarttag-meldingen. 

2. Ga naar de smarttag in de lijst. 

3. Klik op Verwijderen. 

4. Klik op Ok. 

 Wanneer het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande 

oplossing hebt geprobeerd, neemt u contact op met de leverancier. 

 

Respondernummer aan bovenzijde = 

OK 
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5.3 Controleer op (mogelijke) gezondheids- en 
diermanagementproblemen 

Wanneer u een gezondheid en management-attentie ontvangt, moet u de juiste actie nemen om het probleem op te 

lossen. In dit hoofdstuk worden de instructies voor het afhandelen van verschillende typen attenties uitgelegd. 

 Dringende attenties 

Wanneer u een dringende attentie hebt ontvangen, moet u direct handelen. Het is een signaal voor een (mogelijk) ernstig 

gezondheids- of diermanagementprobleem. Volg de richtlijnen hieronder om te bepalen wat er met de koe aan de hand 

is. 

 

Start

Een onjuist aangebrachte 
smarttag kan de oorzaak zijn 

van dringende attenties. 
Controleer de smarttag en los 

eventuele problemen op.

Melding naar aanleiding van:
- groepsverstoring, of

- te gevoelige instelling

Controleer de dieren in de stal 
en de Velos-instellingen voor 

dringende attenties in 
Instellingen > Gezondheid en 

management - Attenties.

Dezelfde attentie voor veel 
dieren in dezelfde groep?

Probleem met 
smarttag? Aangegeven met 

een pictogram
                       

Probleem met halsband? Te 
strak, te los enz.

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Een onjuist aangebrachte 
halsband kan de oorzaak zijn 

van dringende attenties. 
Controleer de halsband en los 

eventuele problemen op.

Controleer de koe. Mogelijk is 
de koe ziek. Behandel de koe 
conform het bedrijfsprotocol.

Ja
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  Vandaag te checken dieren 

Raadpleeg eenmaal per dag de lijst Vandaag te checken dieren in Mijn taken > Gezondheid en management – Vandaag te 

checken dieren. Bij dieren in deze lijst is mogelijk een gezondheidsprobleem gedetecteerd. Volg de richtlijnen hieronder 

om te bepalen wat er met de koe aan de hand is. 

 

Start

Een onjuist aangebrachte smarttag kan 
de oorzaak zijn van dringende 

attenties. Controleer de smarttag en 
los eventuele problemen op.

Melding naar aanleiding van:
- groepsverstoring, of

- te gevoelige instelling

Controleer de dieren in de stal en de 
instellingen voor dringende attenties in 

Instellingen > Gezondheid en 
management - Attenties.

Een groepswissel leidt vaak tot 
afwijkend gedrag. Observeer de koe 
een paar dagen. Ze kan risico lopen.

De koe is waarschijnlijk  tochtig. 
Behandel de koe conform het 

vruchtbaarheidsprotocol.

Dezelfde attentie 
voor veel dieren in dezelfde 
groep? Aangegeven met een 

pictogram

Controleer de koe. Mogelijk is 
de koe ziek. Behandel de koe 
conform het bedrijfsprotocol.

Een te losse halsband kan de oorzaak 
zijn van dringende attenties. Controleer 

de halsband en los eventuele 
problemen op.

Groepswissel in afgelopen 3 
dagen?

Probleem met smarttag? 
Aangegeven met een 

pictogram

Is de koe onlangs tochtig 
geweest? Aangegeven met 

een pictogram

Probleem met halsband? Te 
strak, te los enz.

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee
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 Groepsmeldingen 

Controleren eenmaal per dag op groepsmeldingen in Mijn taken > Gezondheid en management – Groep notificatie. Volg de 

richtlijnen hieronder om te bepalen wat er met de groep aan de hand is. 

 

Een plotselinge verandering kan het 
gevolg zijn van een eenmalig probleem:
- een ziekte in de hele groep
- een probleem met de hele groep
- ingrijpende veranderingen in het 
diermanagement, zoals ander voer

Probeer het aantal veranderingen in het 
diermanagement met een grote impact 
tot een minimum te beperken.

Controleer de 
groepsdiagrammen in Mijn taken > 

Gezondheid en management - 
Groepsmeldingen - pictogram 

Diagrammen. Is er een plotselinge 
gedragsverandering?

Onregelmatig gedrag over een langere 
periode kan duiden op onregelmatig 
diermanagement:
- onregelmatige voedertijden
- onregelmatige hoeveelheid voer
- onregelmatige dagelijkse rantsoenering

Zoek uit wat de oorzaak van het 
probleem is en controleer of het gedrag 
van de groep zich stabiliseert. Dit kan 
gevolgen hebben voor het 
bedrijfsprotocol.

Start

JaNee

 
 

 Verlaag het stressniveau van de dieren door te streven naar een stabiel en goed diermanagement. Dit 

leidt tot een betere gezondheid en vruchtbaarheid, een hogere melkproductie en minder gezondheid en 

management-attenties.  
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5.4 Een e-mail melding gebruiken 

Gebruik e-mail notificaties indien gewenst om bijvoorbeeld een bericht te ontvangen van tocht-, gezondheid- en 

management en systeem attenties. Indien noodzakelijk kan er direct geanticipeerd worden na een e-mailnotificatie. 

U kunt uw e-mailadres invoeren op de pagina "Instellingen" > "Contacten – contactpersonen/gebruikers". Klik op 

"Contactpersoon bewerken".  

 

 
 

Op de pagina " Instelling > Contacten – email melding " kunt u instellen over welke gebeurtenissen u een e-mailmelding 

wilt ontvangen. 
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5.5 Een mobiele telefoon gebruiken met Internet verbinding 

De mobiele versie van Velos is opgenomen in Velos zelf. U kunt de netwerkinstellingen voor mobiele toegang via de VPU 
configureren via "Settings" > "System" > "Network".   
 

 

 

 

Default network settings of the VPU 

(without an Internet connection) in page 

Settings – System – Network. 

 

  

 

 

 

Network settings of the VPU for mobile 

access (with an Internet connection and 

domain name registration) in page 

Settings – System – Network. 

 

1. Wijzig het IP-adres van de VPU, zodat deze zich in dezelfde serie bevindt als het lokale netwerk. 

2. Vul de standaardgateway in. Meestal is dit het IP-adres van de router. De standaardgateway is meestal de primaire 

DNS-server. 

3. Voer een domeinnaam in. U kunt zelf bepalen welke domeinnaam dit is. 

 

3 

2 

2 

1 
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Sluit de tablet of smartphone aan op het system. Voer het IP-adres in (deze moet in het bereik zijn van het VPU IP-adres) 

voor LAN (lokale netwerk) communicatie. 

 
 

Methode 1. Sluit lokaal aan: Wees er zeker van dat u zich in hetzelfde LAN netwerk bevindt als de VPU. Maak vervolgens 

een shortcut naar het IP-adres van de VPU op het apparaat. 

 

Bijvoorbeeld voor smartphone. 

 

 
 

 Druk Enter in 

 

Advies: Maak gebruik van LAN (method 1) in plaats van internet communicatie (methode 2). Dit is immers een snellere 

connectie. Internet communicatie  via VPU online is trager omdat het via een omweg gaat. 

 

Methode 2. Connect via Internet:  Gebruik uw VPU-online adres om verbinding te maken via internet. 

Voer een domeinnaam in, bijvoorbeeld de naam van de boerderij genaamd Smith http(s)://smith.vpu-online.com/mobile.  

 

Example IP 

192.168.1.10 
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5.6 De kalenderattenties instellen 

Via de kalender instellingen kunt u instellen welke dagen er worden gebruikt in de berekening van gebeurtenissen. 
 
Klik op het item dat u wilt wijzigen en pas vervolgens de instellingen aan. Klik op "Opslaan" om uw wijzigingen op te 
slaan. 
 

 
 

  

  Droogzetten Verwachte droorgzetdatum xx dagen ne inseminatie 
Drachtigheid Verwachte afkalfdatum xx dagen na inseminatie 
Tochtigheidscyclus Tijdsinterval, waarna tochtigheid te verwachten is. 
Automatisch drachtig Automatisch xx dagen na inseminatie. 

 
 

Attenties  

  Geen tochtigheid Geen tochtigheid/inseminatie geregistreerd binnen xx dagen na afkalven. 
Geen inseminatie Geen inseminatie geregistreerd binnen xx dagen na afkalven. 
Tochtigheid Bij een dier wordt verwacht tochtig te zijn xx dagen na laatste tochtigheid of 

inseminatie. Deze attentie wordt 5 opeenvolgende cyclussen aangemaakt, 
zolang er geen andere gebeurtenissen ingevoerd zijn. 

Drachtigheidscontrole Geen drachtigheidscontrole gepland en de laatste inseminatie is meer dan xx 
dagen geleden. 

Droogzetten Dier is drachtig en de droogzetdatum wordt xx dagen verwacht voor de 
verwachte afkalfdatum. 

Afkalven Dier is drachtig en zal naar verwachting binnen xx dagen afkalven. 
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5.7 Kalenderattenties bekijken 

Alle attenties worden op de pagina "Mijn taken" onder "Kalender" getoond. U vindt hier ook de aangepaste attenties.  
 

 
 
Er zijn twee rapporten beschikbaar met kalenderpunten. Te weten, een rapport met alle standaard gebeurtenissen en 
daarnaast is het mogelijk een rapport te maken voor elke attentie. Navigeer naar Rapporten – Kalender om het rapport te 
selecteren. 
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5.8 Kalendergegevens ingeven 

De kalander wordt gebruikt om gebeurtenissen als geboortedatum, kalfdatum en inseminatie voor een dier te registreren. 

 Gebeurtenissen toevoegen of wijzigen 

1. Klik op "Boerderij" en vervolgens op "Kalender" 

 
2. Klik op “Gebeurtenis toevoegen” 

3. Selecteer een gebeurtenis, zoals "Tochtigheid" 

 
4. De gebeurtenis wordt nu getoond in de kalender 

 

 
3 

 

4 

1 

2 
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5.9 Mobiele toegang - Mijn taken attenties bekijken 

Ga naar Mobiele toegang - Mijn taken indien de Mobiele toegang beschikbaar is. Log in met de gebruikersnaam en het 

wachtwoord. De startpagina verschijnt.  

Klik op 

  om naar de startpagina te gaan. 

  om een dier te zoeken 

  om uit te loggen 

 

Klik op een pictogram om een attentietype te bekijken.  

Bijvoorbeeld: 

 Klik op het Tochtigheidspictogram om de tochtigheidsattenties bekijken. 

 

 Klik op het plusteken om dier(en) te bekijken met een attentie.  

 

 

. 

 

 

 

 

Aantal attenties 

0 = alle attenties werden gemarkeerd als gezien. 

Geen attenties = niet getoond. 

Bekijk de posities van alle dieren met een attentie (indien beschikbaar) . 

Klik op  om de positie van een dier met een attentie te bekijken (indien beschikbaar). 

Klik op een dier nummer b.v.  om de basisgegevens te bekijken. 
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6. Onderhoud, storingen en afdanken 
6.1 Onderhoud 

Controleer de werking van de antennes regelmatig door de identificatie te testen met een Smarttag die niet voor een dier 

wordt gebruikt en door het controleren van de activiteitsdata. 

Voer onderhoud van de RealTime antennes uit volgens de onderstaande tabel. 

 

Controleer Na 1e 

week 

Elke 

week 

Elke 

maand 

Elke 6 

maanden 

Wat/hoe te controleren 

      
Smarttags   X  Controleer de bevestiging om de hals 

of poot van het dier. 

      

 

6.2 Storingen 

De webpagina Mijn taken > Systeem - Systeem attenties zal laten zien of er storingen zijn. Als het systeem niet correct 

werkt zal er een alarm worden gegeven. De blauwe lamp van de procescomputer zal knipperen. Controleer de oorzaak 

van het alarm, los het op en verwijder de systeemattentie. 

Klik in de pagina Beheer > Monitoring - gedragscomponenten op de knop Bekijk om de actuele status van de antenne te 

bekijken. 

 

 
 

6.3 Afdanken 

Voer het afgedankte materiaal van het tochtdetectiesysteem af volgens de overheidsmilieuvoorschriften die op het 

moment van afdanken gelden. 
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Appendix A   Technische specificaties 
Specificaties voor transport / installatie  

 

Functionaliteit RealTime Tochtdetectie 

  
Stroomvoorziening  

Netspanning 100V - 240V 

Frequentie 50 – 60 Hz 

Ingangsvoltage (gebruik Nedap voeding) 24-28V DC 

  
Omgeving  

Werkingstemperatuur   0°C / +45°C 

Transport / opslag temperatuur -25°C / +70°C 

Relatieve luchtvochtigheid 45°C / 85% 

IP beschermingsgraad (deksel en bedrading correct 

geïnstalleerd) 

IP65 

  
Elektronicabehuizingen mogen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. 

 

De identificatie van het Nedap Velos systeem is in overeenstemming met de ISO standaard (ISO 11784 en 11785). 
 
 

 

Controleer of er elektronische apparatuur van andere fabrikanten dan Nedap wordt gebruikt op het 

bedrijf. Indien de andere apparatuur niet in overeenstemming is met het ISO systeem kan dit een 

negatieve invloed hebben op de werking van de identificatie van het Nedap Velos systeem. Neem contact 

op met uw Nedap Velos dealer. 
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Appendix B   Conformiteitsverklaring 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedap Livestock Management 
Postbus 104 
7140 AC Groenlo 
 
T +31 (0)544 471 444 
E livestockmanagement@nedap.com 


