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Beschrijving MobiPig 

 

 
 

 

MobiPig is bedoeld om op een vlotte manier de registratie van behandelingen en medicijngebruik 

bij varkens te doen. Ook ondersteunt MobiPig een juiste toepassing van diergeneesmiddelen. 

Mobipig biedt de mogelijkheid om diergegevens te importeren vanuit Farm of Agrovision. 
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Programma starten op de PDA 
 

    
 

Tik op ‘Start’ linksboven in het scherm van de PDA. Meestal ziet u dan ‘MobiPig’ al staan.  

Ziet u ‘MobiPig’ niet, tik dan op ‘Programs’. U krijgt dan het scherm rechts te zien.  

Tik op het icoontje van ‘MobiPig’ om het programma te starten. 

 

 

 

Op andere PDA’s kan het startscherm er anders uitzien. 

Maar ook hier kunt u dan MobiPig starten via het ‘Start’ 

menu en via tikken op het icoontje van MobiPig. 
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Voor de eerste keer inloggen op een PDA 

 

Wellicht heeft u MobiPig kant en klaar geïnstalleerd op een nieuwe PDA gekocht. Dan kunt u dit 

hoofdstuk overslaan. Als u zelf MobiPig installeert, ziet u bij opstarten eerst het volgende scherm: 

 

 Bovenin het scherm moet u gebruikersnaam en wachtwoord 

invullen. Dit is specifiek voor u als licentiehouder. Als u 

meerdere UBNs en meerdere PDAs heeft, geldt voor 

allemaal dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. 

Als u ‘Onthoud wachtwoord’ aanvinkt, hoeft u het later 

nooit meer in te vullen.  

 

De aanvraagcode, hier ‘ADE6328DDF’, is specifiek voor 

deze ene PDA. Stuur de aanvraagcode per e-mail op naar 

info@beerepootconsultancy.com en u krijgt een licentiecode 

per email terug, die ook specifiek is voor deze ene PDA. Vul 

die code in. Dat is alleen de eerste keer nodig. Let goed op 

hoofd/kleine letters, op het verschil tussen kleine letter l/ 

cijfer 1 en  hoofdletter O/cijfer 0. 
 

Het toetsenbordje krijgt u door op  te tikken. 

Hoofd- en kleine letters kunt u wisselen met ‘Shift’. 

 

 

Wachtwoord en licentiecode zijn 10 tekens lang. 

 

Druk op de knop ‘OK’ na het invullen. 

 

 

 

Als u de volgende 

keer MobiPig start, 

ziet u als eerste het 

scherm rechts  

 

U kunt dan meteen 

op ‘OK’ drukken om 

verder te gaan. 

 

mailto:info@beerepootconsultancy.com
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 Kies een UBN 

 

Als u MobiPig voor de eerste keer gebruikt, ziet u het scherm hieronder, met een lege tabel UBN’s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type nu uw UBN-nummer in. 

 

Typen is mogelijk door op ‘Toetsenbord’  te tikken midden 

op de onderste menubalk. Als alternatief ziet u rechtsonder 

ook nog een wit toetsenbord-icoontje, wat ook op elke PDA 

een toetsenbordje in beeld brengt. Nog eens tikken, en het 

toetsenbord verdwijnt weer. 

 

Tik daarna op ‘OK’. Dan verschijnt het startscherm (zie 

volgende pagina). 

 

U kunt opnieuw naar dit scherm gaan om een extra UBN in te voeren. Kies daarvoor in het 

startscherm voor het menu ‘Beheer/Ander UBN’. 

 

   
 

U kunt MobiPig voor een ander UBN gaan gebruiken door in de tabel het gekozen UBN aan te 

tikken. U ziet het nummer in het tekstvakje verschijnen. Tik daarna op ‘OK’. 
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Startscherm 

 

In dit scherm komt u steeds terug, dit is het startscherm. 

 

Nieuwe gebruikers moeten nu eerst via het menu ‘Beheer’ 

naar ‘Info Afdelingen en Hokken’. Daarna dieren invoeren.  

 

Als u op de knop ‘Invoer’ tikt, ziet u een aantal opties 

verschijnen (zie onderste plaatje). Tik op 1 daarvan. 

 

Voor invoer van diergegevens tikt u op de knop ‘Invoer’ en 

kiest u dan de optie ‘Aanvoer’. Voor individueel herkenbare 

dieren ziet u daar de mogelijkheid om eventueel uit Farm of 

Pigmanager gegevens te importeren via Excel. 

 

Voor de invoer van een behandeling tikt u op de knop 

‘Behandeling’.  

 

De knop ‘Lijsten’ brengt u bij een overzicht van uw dieren, 

hokken en de ingevoerde gegevens. De knop ‘Per Dier’ doet 

dit ook, maar dan per gekozen dier apart. Verderop volgt 

meer uitleg. 

 

Voor al aangevoerde, individueel herkenbare dieren, kies 

‘Wijzig Diergegevens’ om diernummers, geboortedata enz. 

in te voeren, te wijzigen, of te importeren vanuit 

AgroVision. 

 

Kies ‘Plan afvoerdatum’ om van een koppel de geplande 

slachtdatum in te voeren. Dan waarschuwt de PDA voortaan 

als u medicijnen kiest met een te lange wachttijd. 

 

Tik dagelijks op ‘Check op Update’ om te zien of er al een 

nieuwe versie van MobiPig is. Zorg dan wel voor een 

internetverbinding, bijvoorbeeld via USB met uw PC. 

 

Via het menu ‘Beheer’ kunnen allerlei instellingen worden 

bijgehouden. Verderop volgt uitleg per onderdeel. 

 

Als op de (X) wordt gedrukt rechtsboven in dit venster, verdwijnt MobiPig uit beeld. Het 

programma is echter nog sluimerend in het geheugen van de PDA aanwezig. In deze stand kan snel 

opgestart worden, zonder opnieuw in te loggen. Tik op het menu ‘Stoppen’ om echt af te sluiten. 

 

Attenties voor dit UBN worden getoond bij opstarten. Meer over attenties op de volgende pagina. 
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Attenties in Startscherm 

 

    
 

De lijst met attenties wordt door de PDA aangemaakt. Elke keer als MobiPig wordt opgestart, 

verschijnen eerst alleen de behandelattenties op het startscherm. Dit gaat over behandelingen die 

gepland zijn voor vandaag. Het kan om een enkel dier gaan (diernr. 1083), of om een 

koppelbehandeling voor een afdeling (Groep) of om anonieme dieren in een hok (10 x in B/ 1). 

 

Via het menu ‘Attenties’ kunnen andere types attenties worden gekozen. Kiest u voor “Lopende 

wachttermijnen” dan ziet u per dier  hoeveel dagen u eventueel nog moet wachten voor ze zonder 

problemen geslacht zouden kunnen worden.  

 

U kunt ook een diercategorie kiezen, bijvoorbeeld ‘Voor zeugen’. Dan worden alleen de attenties 

voor fokzeugen getoond. Uiteraard werkt dit alleen als van elke afdeling, of elk individueel dier, de 

diercategorie ingevoerd is. Standaard toont MobiPig attenties voor alle diercategorieën. Wilt u op 

een bepaalde PDA alleen attenties zien voor fokzeugen, stel dit dan in via menu 

‘Beheer/Instellingen/Attenties’. 

 

Als de gebruiker later weer terugkomt op het startscherm, verschijnt steeds het laatst gekozen type 

attenties in beeld (hier ‘Behandelingen’. Via het menu ‘Attenties’ kunt u dit weer wijzigen. 

 

De gebruiker kan de attenties sorteren op dier en op type attentie, door op de kolomkoppen te 

tikken. Nogmaals op dezelfde kolomkop tikken keert de sorteervolgorde om. 

 

Na aantikken van een attentie behandeling verschijnt automatisch het relevante invoerscherm voor 

het gekozen dier of hok, met alle gegevens. Als u dan de behandeling uitvoert, en op ‘OK’ tikt, 

komt u weer in dit startscherm, maar is de attentie voor deze laatste behandeling verdwenen uit de 

lijst. Zo kunt u een voor een alle geplande behandelingen afwerken tot de lijst leeg is. 
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Invoer per hok of afdeling, niet individueel per dier 
Bij vleesvarkens en overige varkens zonder ID kunt u ook per hok gegevens invoeren. Vaak ook per 

afdeling.  Zorg ervoor dat u alle hokken hebt ingevoerd, zoals uitgelegd in ‘Afdelingen en Hokken 

aanmaken en wijzigen’. Daarna kunt u de dieren invoeren. Kies de invoer-optie ‘Aanvoer’ in het 

startscherm. U ziet dan: 

 

Kies een hok.  

Kies de oplegdatum (Datum aanvoer in dit hok) 

Geef bij ‘Aantal dieren’ aan hoeveel biggen in dit hok 

komen. 

Vul het gewicht per dier in. Het gaat om het gewicht op de 

opgegeven aankomstdatum (niet geboortedatum).  

De diercategorie is een vereiste. 

Gemiddelde geboortedatum mag, maar hoeft niet. MobiPig 

kan de geboortedatum ook schatten aan de hand van gewicht 

en aankomstdatum. 

Prijs per dier is niet vereist, maar kan van belang zijn voor 

latere berekeningen van rendement. 

 

Tik op ‘OK’ als alle gegevens voor dit hok zijn ingevuld. 

 

Hierna kunt u een volgend hok kiezen. 

 

Hoe u hokken kunt herkennen aan een RFID-chip leest u in 

Hokken invoeren per afdeling. 

 

Nu per hok bekend is hoeveel van welke dieren erin zitten, kunnen we behandelingen en dergelijk 

invoeren, per hok of per afdeling.  

 

Kies het hok waar u wilt behandelen (hier 19/10). U ziet het 

totaal aantal dieren in dit hok rechts in beeld (18 in hok). 

Kies het aantal dieren wat u wilt behandelen (hier: 3 dieren 

van de 18).  

 

Het geschatte gewicht van de dieren wordt weergegeven (38 kg). Hiermee wordt de dosering van 

medicijnen berekend. Het geschatte gewicht hangt af van het opgegeven begingewicht bij aankomst 

en de gebruikte groeicurve voor deze diercategorie. 

 

Tik op de knop ‘Detail’ om van dit hok de behandelhistorie te zien, of overige informatie:  
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 Kiezen van dier voor invoer 
 

    
 

In alle invoerschermen kan linksboven een dier worden gekozen uit een drop-down lijst (tik op 

pijltje). Welke dieren hierin staan bepaalt u zelf. Als u niet eerst een groep dieren hebt gekozen, 

staan alle dieren van dit UBN in de lijst onder het pijltje. Maar u kunt ook eerst een deel van uw 

dieren kiezen, bijvoorbeeld een bepaalde afdeling, of alleen een bepaalde diercategorie zoals 

‘lacterende zeugen’, via het menu ‘Opties/ Kies Groep (Afd, cat)’. Dan kunt u bij invoer dus een 

dier kiezen uit een beperkte groep, wat gemakkelijker is. 

 

Een diernummer kan ook worden ingetypt, in het vakje ‘Kies Dier’, links van het pijltje. Zodra u 

een of enkele cijfers of letters hebt getypt verschijnt een lijstje met alle dieren die beginnen met 

deze cijfers of letters (zie scherm rechts). Zodra u wilt kunt u een van de dieren in dat lijstje 

aantikken. U kunt ook door de lijst scrollen met de Up en Down toetsen van de PDA. 

U kunt ook het hele diernummer zelf typen en daarna de toets ‘Enter’ aantikken. 

 

 

In plaats van 1 dier kunt u ook kiezen voor ‘Al deze dieren’. 

Van alle dieren in de gekozen groep wordt dan de invoer 

opgeslagen zodra u op ‘OK’ tikt.  

 

 

 

 

Naast het vakje waar u een dier kiest of typt, ziet u in het scherm linksboven een knop ‘Detail’. Als 

u deze knop aantikt, kunt u de gegevens en de invoer zien die van het gekozen dier op de PDA 

bekend zijn, zoals uitgelegd in ‘Informatie per dier’. Tik daarna op ‘Terug’ om verder te gaan met 

invoer voor dit dier. 
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Invoer van Aanvoerdatum en Afvoer 

 

Om voerrendement of gemiddeld aantal behandeldagen per dierjaar goed te kunnen berekenen, 

moet bekend zijn hoe lang dieren op uw bedrijf aanwezig zijn. Daarom moet zowel de afvoerdatum 

bekend zijn als de aanvoer- of geboortedatum. Vul bij aanvoer liefst ook het gewicht per dier in. 

Het gaat om het gewicht op de opgegeven aankomstdatum (niet geboortedatum).  

 

Bij ‘Aanvoer’ van dieren kunt u de aankomstdatum invoeren. Later kunt u dit alsnog invoeren of 

wijzigen via “Wijzig diergegevens’. De afvoerdatum vult u in bij ‘Afvoer’ 

 

    
 

Bij ‘Afvoer’ kan een reden voor afvoer worden opgegeven. Dat is niet verplicht. Hetzelfde geldt 

voor aflevergewicht en ontvangen prijs per dier. 

 

Per heel hok tegelijk afvoeren gaat het vlotste met de instelling ‘Opties/Per hok’. Met individueel 

gemerkte dieren kunt ook een hele afdeling dieren tegelijk melden voor afvoer. In dat geval kiest u 

eerst de groep (via Opties/Kies Groep). Daarna kiest u in het Afvoerscherm de afvoerdatum. 

Vervolgens kiest u bij ‘Kies Dier’ voor ‘Al deze dieren’.  

 

Van alle dieren in de gekozen groep wordt dan de 

afvoerdatum opgeslagen zodra u op ‘OK’ tikt.  

 

Op de PDA zijn de afgevoerde dieren weg en kunt u voor 

deze dieren dan geen nieuwe invoer meer doen. 

(Via ‘Lijsten/Invoer’ kunt u een afvoermelding verwijderen. 

Dan is de afvoer weer ongedaan gemaakt). 

 

Als u op ‘Terug’ tikt, verlaat u dit scherm, en worden de eventueel veranderde gegevens niet 

opgeslagen.   
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Verplaatsen dieren naar hok 
Als u biggen speent, of dieren van het ene hok naar het andere verplaatst, kan dat ingevoerd worden 

door in het startscherm bij de knop ‘Invoer’ te kiezen voor ‘Verplaats naar hok”. U ziet dan: 

 

Bij individuele dierherkenning:    Bij invoer per hok: 

    
 

Bovenin het scherm kiest u welke individuele dieren verplaatst moeten worden (links), of uit welk 

hok er hoeveel dieren verplaatst moeten worden (rechts). Hierbij kunt u een RFID-reader gebruiken. 

 

De datum van verplaatsen staat standaard ingesteld op ‘vandaag’. U kunt dit wijzigen. 

 

Onder ‘Naar hok:’ kiest u het hok waar de dieren heengaan (hierbij werkt de RFID-reader niet). 

 

Als u wilt, kunt u een nieuwe diercategorie toekennen aan de dieren op het moment van de 

verplaatsing. Bij spenen kunt u kiezen voor ‘Gespeende big’ als nieuwe categorie. Bij opleggen 

voor ‘Vleesvarken’. 

 

U kunt ook het (gemiddelde) gewicht noteren bij verplaatsing, onder ‘Kg/dier’. 

 

Als u individuele biggen bij deze verplaatsing een oormerk geeft, evt. met RFID-chip, dan kunt u 

het goed zichtbare, korte nummer eventueel invullen onder ‘Diernummer’. Als u met de reader een 

nieuwe  RFID-chip leest, komt het chipnummer automatisch onder ‘Chip-nummer’ te staan. 

 

Na elk verplaatst dier (links) of aantal dieren per hok (rechts) tikt u op ‘OK’ om invoer op te slaan. 

 

Als dieren al een chip hebben, hoeft u na elk dier niet op 

‘OK’ te tikken. Als u ‘Herkend aan chip = OK’ aanvinkt, 

verdwijnt de ‘OK’ knop. Zodra de PDA een chip van een 

dier leest, hoort u een piep, en worden de gegevens meteen 

opgeslagen.  
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Invoer Geplande afvoerdatum 

Als u een groep nieuwe dieren binnenkrijgt, is het verstandig om hiervoor alvast de geplande 

afvoerdatum in te voeren. Dan waarschuwt MobiPig bij medicijnen met een te lange wachttijd. 

 

In het Startscherm links kunt u via ‘Beheer/Groepen (afd, cat)’ de groep kiezen. Tik daarna in het 

Startscherm op ‘Plan afvoerdatum’. U komt dan in het scherm rechts: 

 

   
 

In het scherm rechts zou u individuele dieren kunnen kiezen via ‘Kies Dier’. Voor de hele gekozen 

groep tegelijk kunt u de afvoer vastleggen door kiezen van ‘Al deze dieren’. 

 

Als u op het pijltje tikt naast de datum, komt er een kalender in beeld (scherm rechts). Kies hier de 

verwachte datum van afvoer van het koppel. Als de plannen wijzigen, kunt u later voor deze groep 

weer een nieuwe datum invoeren voor geplande afvoer. 

 

In het Startscherm (linksboven) kunt u attenties tonen voor de geplande afzet van alle dieren. U ziet 

links dat een groep vandaag op de geplande afvoerdatum zit en een andere groep over 65 dagen. 

 

Bij invoer van een behandeling met medicijnen met een 

wachttijd, krijgt u een waarschuwing zoals hiernaast, als de 

geplande afzetdatum in de knel komt. Tik dan op ‘Nee/No’ 

als u bij nader inzien liever een ander medicijn kiest met een 

kortere wachttijd. 
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Invoer Behandeling 

 

Kies in het Startscherm de invoeroptie “Behandeling” om een behandeling in te voeren. 

 

Invoer kan per individueel gemerkt dier, per hok of per afdeling. Voor een groep dieren of hokken 

tegelijk, kan een behandeling worden ingevoerd door te kiezen voor ‘Al deze ….’. Het huidige 

aantal dieren in de gekozen groep is rechtsboven in het scherm te zien (hier 10 dieren in groep).  

 

   
    

Aangeraden wordt om altijd via een behandelplan te werken. Dat is ook het gemakkelijkste. Als u 

een behandelplan heeft gekozen, is de diagnose al ingevuld, evenals het medicijn en het aantal 

keren met het juiste tijdsinterval daartussen.  

 

Als u een dier kiest, wordt de hoeveelheid medicijn automatisch ingevuld op basis van de 

aanbevolen dosering en een schatting van het gewicht van het dier, afgeleid van de leeftijd of een 

recente weging. Eventueel kunt u dit met de hand wijzigen. 

 

U  kunt ook ad-hoc een behandeling met diagnose invoeren, zonder behandelplan. Van een 

behandelplan kunt u ook de geprogrammeerde behandeling wijzigen in dit scherm 

 

Er kan bijvoorbeeld 1 keer een injectie worden gegeven . Ook kan een behandeling 2 x  herhaald 

worden (zie scherm rechts). Als de gebruiker bij ‘Aant.keer’ kiest voor meer dan 1 x, dan verschijnt 

‘Interval’ met een keuzelijstje. Behandelingen in de toekomst komen op de attentielijst.  

 

U kunt de startdatum van de eerste behandeling zelf kiezen. Standaard is de huidige datum en tijd. 

 

Bij de behandeling van individueel gemerkte dieren, kunt u eventueel een hoknummer invullen.  

 

Tik op ‘OK’ om de behandeling op te staan. Bij ‘Terug’ wordt niets opgeslagen.  
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 Kiezen van een groep dieren (Afdeling, Diercategorie) 

Als u alleen behandelingen wilt invoeren in afdeling 17, of voor alle dragende zeugen, is het handig 

als u die groep kunt kiezen. Bij het invoeren hoeft u dan niet de dieren te zoeken tussen alle 

aanwezige dieren, maar slechts in de relevante groep dieren. En u kunt invoeren voor de hele groep. 

 

In de invoerschermen kan uit het ‘Optie’ menu gekozen worden voor ‘Kies Groep (Afd, cat)’.  

Dan verschijnt het volgende scherm: 

    
 

Kies een diercategorie (voorbeeld rechts: Opfokzeugen). Of kies een bepaalde afdeling. In de tabel 

worden dan de gekozen dieren getoond. Voor deze gekozen dieren kunnen dan meldingen gedaan 

worden, nadat op ‘OK’ gedrukt is.. 

 

Aantikken van een kolomkop sorteert de dieren voor die kolom. Tik nogmaals op dezelfde 

kolomkop, en de sorteervolgorde wordt omgekeerd. 

 

Om een van de gekozen dieren of hokken te verwijderen, selecteert u die in de tabel en drukt u op 

de knop “Verwijder”. De hele gekozen groep kan verwijderd worden met de knop ‘Wis groep’.  

 

Standaard wordt de weergave van dieren gekozen volgens de voorkeur van de gebruiker (hier 

diernummer). Via het menu “Opties” kan dit veranderd worden, bijvoorbeeld in Tattoo. 

 

De knop “OK” brengt de gebruiker terug bij het vorige scherm, met de gekozen diergroep. 

 

De Menuknop “Terug” brengt de gebruiker terug bij het scherm waar hij vandaan kwam, zonder dat 

de gekozen diergroep is veranderd. U annuleert dan dus de eventueel gemaakte keuze.  

 

Via ‘Opties’ kunt u nog een afvinklijst voor de gekozen groep zien en uw keuze bijstellen.  
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Afvinklijst voor een gekozen groep 

 

Bij het afleveren van individueel gemerkte biggen, of het behandelen van zeugen, kan het handig 

zijn de dieren een voor een aan te vinken, bijvoorbeeld per hok. Kies hiervoor eerst een groep, en 

kies vervolgens uit het ‘Opties’ menu voor ‘Afvinklijst voor gekozen groep’ zoals in het scherm 

links. U krijgt dan het scherm rechts: 

 

    
 

In de lijst rechts kunt u de dieren sorteren op diernummer, hok, of tattoo, door op de titel van de 

kolom te tikken. Nog eens dezelfde titel aantikken draait de sorteervolgorde om. 

 

De dieren kunt u een voor een aanvinken. U kunt de vinkjes een voor een weghalen, of allemaal 

gelijk via de knop ‘Alle vinkjes weg’ onder de tabel. 

 

Doe de schuifbalk onder de tabel naar rechts om de overige dieren van deze groep te tonen. 

 

Als u op de menuknop ‘OK’ drukt, zitten alleen alle aangevinkte dieren in de gekozen groep. Voor 

deze groep kunt u dan bijvoorbeeld een behandeling of een afvoer melden.
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Informatie per dier 
 

    
 

Als in het startscherm op de knop ‘Per Dier’ wordt getikt, verschijnt een informatiescherm met 

linksboven een keuzelijst voor dieren (zie scherm links). Van het gekozen dier wordt in 3 tabbladen 

informatie getoond. 

 

Tijdens invoer op de PDA kan ook detailinformatie van een dier worden opgevraagd door op de 

knop ‘Detail’ naast het gekozen dier te klikken. In dat geval verschijnt linksboven op het scherm 

ook de keuzelijst voor dieren, maar er zit dan maar 1 dier in. 

 

Op het tabblad ‘Behandeld’ worden alle behandelingen 

getoond die bij dit dier zijn ingevoerd op de PDA.  

 

Als een regel met een melding wordt aangetikt,  dan 

verschijnen 2 knoppen in beeld, ‘Verwijder’ en ‘Corrigeer’.  

 

Aantikken van ‘Verwijder’ gooit de melding weg.  

 

Aantikken van ‘Corrigeer’ brengt de gebruiker naar het 

invoerscherm voor de gekozen behandeling en het gekozen 

dier. De invoer kan daar worden gewijzigd. Na een druk op 

‘OK’ in het invoerscherm vervangen de gewijzigde 

gegevens dan de originele gegevens.  
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Lijsten met ingevoerde informatie 

 

Als in het startscherm op ‘Lijsten’ wordt getikt, verschijnt informatie over de hele veestapel in een 

aantal tabbladen. Horizontaal en verticaal scrollen brengt meer informatie in beeld. 

 

   
    

 

De informatie kan worden gesorteerd door op kolomkoppen te tikken. Nogmaals op dezelfde 

kolomkop tikken keert de sorteervolgorde om. Als op een regel met een bepaald dier wordt geklikt, 

verschijnt het scherm ‘Per Dier’ met detailinformatie over het gekozen dier. 

 

Het tabblad ‘Invoer’ bevat alle recent op de PDA ingevoerde 

gebeurtenissen zoals wegen, aanvoer en geplande 

afvoerdatum.  

 

Als een regel met een melding wordt aangetikt, dan 

verschijnen 2 knoppen in beeld, ‘Verwijder’ en ‘Corrigeer’.  

 

Aantikken van ‘Verwijder’ gooit de melding weg.  

 

Aantikken van ‘Corrigeer’ brengt de gebruiker naar het 

invoerscherm voor het gekozen type melding en het gekozen 

dier. Invoer kan daar worden gewijzigd. Na een druk op 

‘OK’ in het invoerscherm vervangen de gewijzigde 

gegevens dan de originele gegevens. De gewijzigde 

gegevens worden ook zo goed mogelijk verwerkt in de 

lokale stallijst. 
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Antibiotica behandeldagen per dierjaar 
Er zijn zorgen over toenemende antibioticaresistentie van bacteriën. Hoe vaak en hoe lang varkens 

antibiotica krijgen speelt hierbij een rol. Met name koppelkuren zijn belangrijk. 

 

Om het antibioticagebruik beter te kunnen vergelijken tussen bedrijven en tussen periodes 

gebruiken we als kengetal het gemiddeld aantal behandeldagen per dierjaar. Daarbij tellen alle 

antibiotica mee. Middelen met een langere werkingsduur tellen zwaarder. 

 

MobiPig maakt het antibioticagebruik inzichtelijk via het menu ‘Beheer/Gem.behandeldagen per 

dierjaar’. U ziet daarna de grafiek op het scherm rechts. Nu is de categorie ‘Vleesvarken’ in beeld, 

maar u kunt boven de grafiek ook kiezen voor andere categorieën of ‘Alles’. 

 

    
 

De meest rechtse kolom in de grafiek is de huidige, lopende maand (hier: september). Links ervan 

staan de maanden daarvoor. De behandeldagen zijn omgerekend naar een jaar. In februari waren er 

door een combinatie van behandelingen ruim 40 behandeldagen per dier. Omgerekend zijn dat er 

dus ruim 480 per jaar. 

 

Duidelijk is in de grafiek te zien dat er met name in januari/februari een probleem was. Via ‘Lijsten’ 

valt op te zoeken dat het vooral om groepsbehandelingen tegen longontsteking ging. Misschien is er 

in zo’n geval winst te boeken via verbetering van het stalklimaat. 

 

Uit onderzoek blijkt dat gerichte injecties veel effectiever zijn tegen ziektes dan orale koppelkuren. 

Bepaalde bedrijven verminderden succesvol het antibioticagebruik, bij minstens even goede 

resultaten, door koppelkuren waar mogelijk te vervangen door injecties. Met het oog hierop toont 

MobiPig de oraal toegediende middelen apart. 

 

Uiteraard toont MobiPig alleen de beschikbare gegevens. Als u MobiPig gebruikt sinds 2 maanden, 

worden alleen de 2 meest rechtse kolommen getoond in de grafiek. En als u niet alles invult, krijgt u 

een te lage schatting van het aantal behandeldagen. 
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Overzicht medicijngebruik naar Excel op uw PC 

Kies in het startscherm van het menu ‘Beheer’ de optie ‘Overzicht Medicijngebruik’. U ziet dan:  

 

    
 

U kunt achter ‘Vanaf:’ een datum kiezen. U krijgt dan medicijngebruik vanaf die datum te zien.  

 

Als u een vinkje zet bij ‘Per dier apart’ dan zal MobiPig waar mogelijk alle behandelingen van 

individuele dieren tonen. Is het niet aangevinkt, zoals hierboven, dan worden groepsbehandelingen 

zo veel mogelijk per groep weergegeven. Bij uitprinten kan dat heel wat papier schelen. 

 

Zoals u ziet is nu in het scherm het knopje “Alles” ingedrukt. Dan wordt het medicijngebruik 

weergegeven van alle dieren op dit bedrijf. Als u “1 groep” indrukt, kunt u een groep dieren kiezen 

en krijgt u alleen voor die gekozen groep het medicijngebruik. Handig bij afleveren. 

 

In de tabel kunt u sorteren op dier, datum, middel enz. door op de betreffende kolomkop te tikken. 

Nog eens tikken op dezelfde kolomkop draait de sorteervolgorde om. 

 

Als u op de knop ‘Naar Excel’ tikt, maakt de PDA een bestand aan in de vorm van het voor IKB 

vereiste Registratieformulier Individuele Behandelingen. Dit bestand wordt op de PDA bewaard in 

de map “My documents”.  

 

In de gebruiksaanwijzing van de PDA kunt u lezen hoe u via instellingen van het programma 

ActiveSync ervoor kunt zorgen dat zulke bestanden in “Mijn Documenten” steeds automatisch op 

uw PC worden gezet, zodra u de PDA met de PC verbindt. Achterin deze handleiding vindt u ook 

een korte beschrijving. 

 

Op uw PC kunt u dit bestand “Medicijnregistratie ubn datum.xls” openen met Excel en printen. 
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 Afdelingen en Hokken aanmaken en wijzigen 

U kunt hokken en afdelingen importeren vanuit Farm of Pigmanager (via Invoer/Wijzig 

diergegevens). Maar u kunt ze ook handmatig invoeren. Kies in het startscherm (links) uit het menu 

‘Beheer’ voor de optie ‘Info Afdelingen en Hokken’. U ziet dan het scherm rechts: 

 

    
 

In het veldje waar nu ‘Kies Afdeling’ staat, kunt u een nummer of naam van een afdeling typen. 

Type daarna de hoknummers in die afdeling (hier: van 1 t/m ..) in de vakjes erachter en tik op ‘OK’.  

 

Eventueel kunt u ook een diercategorie of een RFID-chip invoeren, voor elke afdeling apart. Het 

inlezen van een chipnummer kan zowel met de hand als met een chiplezer. Bijvoorbeeld de PSION 

met opgebouwde Agrident reader.  

 

Als u een HP of Dell PDA gebruikt met daarop een  

PROMAG RFID-reader (CF-kaart) ziet u een extra knop 

‘Lees Chip’. Tik hierop om de chip af te lezen.  

 

Tik op ‘OK’ om ingevoerde gegevens op te slaan. 

 

 

 

 

 

Om een afdeling met alle hokken te wissen, kiest u bij menu ‘Opties’ voor ‘Verwijder afdeling’. Tik 

dan ‘OK’. 

 

Via de knop ‘Info per Hok’ kunt u ook chipnummers e.d. inlezen voor elk hok apart. U ziet dan het 

volgende scherm: 
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Hier ziet u alle hokken apart in een tabel. 

 

Als u op een van de hokken in de tabel tikt, ziet u rechts de 

bekende gegevens voor dit hok . U kunt deze gegevens 

wijzigen. 

 

Als u voor afdeling 2 al ‘Vleesvarkens’ had ingevoerd als 

diercategorie, dan hebben alle hokken van deze afdeling 2 

hier automatisch al deze diercategorie. Het is in dit scherm 

mogelijk om voor een hok een andere diercategorie in te 

vullen. 

 

Een RFID-chip per hok is erg handig bij het invoeren van 

bijvoorbeeld behandelingen in dit hok, of afvoer. Inlezen 

van een chipnummer per hok kan in dit scherm. Dat kan met 

de hand, of met een chiplezer. 

 

Tik op ‘OK’ om ingevoerde gegevens op te slaan. 

 

 

 

Als u een HP of Dell PDA gebruikt met daarop een  

PROMAG RFID-reader (CF-kaart) ziet u een extra knop 

‘Lees Chip’, zoals in het scherm hiernaast. Tik hierop om de 

chip af te lezen. Het chipnummer verschijnt dan in het vakje 

‘Chipnr. van hok:’. 

 

U kunt het chipnummer ook via het toetsenbord invoeren. 

 

Soms is het handig een opmerking per hok te kunnen 

bewaren. Bijvoorbeeld bij een experiment. 

 

Tik op ‘OK’ om ingevoerde gegevens op te slaan. 
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Behandelplannen invoeren 
 

Via de optie ‘Behandelplannen’ in het menu ‘Beheer’ in het 

Startscherm kunnen behandelplannen worden ingevoerd of 

gewijzigd. Hetzelfde kan ook via het ‘Opties’ menu in het 

scherm voor behandelingen, desnoods tijdens het invoeren 

van een behandeling. 

 

Van een nieuw plan kan de naam worden ingetypt (achter 

Beh. plan). Liefst de diagnose in de naam verwerken!  

Daarna kunt u een reden voor behandeling kiezen en 

eventueel een diercategorie (hoeft niet). Hierna de 

behandelingen een voor een invoeren via knop ‘Beh. erbij’. 

 

Een al bestaand behandelplan kan worden gekozen uit het 

drop-down lijstje bovenin het scherm. Hierna worden de 

knoppen ‘Wis plan’ en ‘Extra Beh.’ zichtbaar.  

 

Er kunnen meerdere behandelingen worden ingevoerd per 

behandelplan. Elke behandeling kan herhalingen bevatten.  

 

Door op de regel van een behandeling  van het behandelplan te tikken komen de knoppen ‘Wis 

beh.’ en ‘Corr. Beh’ te voorschijn. 

  

Tikken op ‘Corr. Beh’ brengt de gebruiker naar het invoerscherm voor behandelingen hieronder. 

Hetzelfde gebeurt na intikken van ‘Beh. erbij’, maar dan is er nog niets ingevuld. 

 

Tijdens het invoeren van een behandelplan kan uiteraard 

geen ander behandelplan worden gekozen. Daarom is ‘Eenz. 

longontsteking’ hier gedimd, evenals het menu ‘Opties’. 

Naast het gedimde behandelplan boven in het scherm, geeft 

het gedimde cijfer [1] aan, dat het hier gaat om de eerste 

behandeling uit het behandelplan. 

 

U kunt een medicijn kiezen voor deze behandeling uit het 

behandelplan. Maar in dit scherm kunt u de wijze van 

toediening, eenheid en dosering van het medicijn niet 

wijzigen. Ga daarvoor naar ‘Beheer/Medicijnen’ 

 

Voor de tweede en volgende behandelingen is het van 

belang aan te geven op welke dag (na begin behandelplan) 

deze behandeling moet aanvangen.  

Hiernaast is Dg. na start [0] ingevuld. 

 

Tikken op de ‘OK’ knop slaat deze behandeling op in het 

behandelplan en brengt de gebruiker weer terug bij het scherm linksboven.  
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Entschema’s invoeren 

Via de optie ‘Behandelplannen’ in het menu ‘Beheer’ in het Startscherm kunnen ook entschema’s 

worden ingevoerd of gewijzigd. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier als behandelplannen. 

 

    
 

Er is een belangrijk verschil met een gewoon Behandelplan. Voor een entschema moet u per 

behandeling ook invullen wanneer u deze ongeveer wilt uitvoeren. Vink dus boven in het scherm 

aan ‘Enting of behand. op vaste momenten’.  

In het voorbeeld rechtsboven enten we steeds wanneer de dieren (opfokzeugen) ongeveer 5 

maanden oud zijn. Bij andere behandelingen zou dat bijvoorbeeld 4 weken na opleg kunnen zijn, of 

een week na het werpen. 

 

Als u ‘Vaste dosis elk dier’ aanvinkt, dan gebruikt MobiPig de ingevulde dosis bij elk varken. Dan 

wordt de dosis dus niet aan het gewicht aangepast.  

 

Kies eens per week het menu ‘Attenties/Entingen’ in het startscherm om te zien of  het al weer tijd 

is voor entingen.  

 

    

 

 

 

 

 

Voer alleen entschema’s in die u werkelijk gebruikt. Wis de 

entschema’s die u niet meer gebruikt. Als u een entschema 

voor 2 diercategorieën gebruikt, maak dan een apart 

entschema voor beide categorieën.  
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Voorkeurslijstje van diergeneesmiddelen 

In het invoerscherm voor behandelingen (links in beeld), kan de gebruiker een menu-optie 

“Medicijnen“ kiezen. Dan verschijnt het scherm rechts, waar hij een eigen lijstje veelgebruikte 

medicijnen kan samenstellen. Dit lijstje is zichtbaar in de sorteerbare tabel in het rechterscherm. 

 

    
Tik in de tabel op een medicijn (hier: Ampicilline), dan verschijnen de gegevens daarvan in de 

diverse vakjes boven de tabel. Deze gegevens kunnen aangepast worden, maar dit wordt afgeraden. 

Met de knop “Verwijder” kunt u het gekozen medicijn uit de voorkeurslijst verwijderen. 

 

De gebruiker kan medicijnen toevoegen aan de lijst. Tik op 

de pijl rechts naast het medicijnvakje om een medicijn 

kiezen uit een drop-down lijst met alle voor IKB toegelaten 

medicijnen. De gegevens hiervan zijn bekend. 

 

De gebruiker kan ook de naam van een willekeurig middel 

typen in het vakje waar nu ‘AMPICILLINE 20%’ staat. Na 

keuze of intypen van een bekend, toegelaten middel 

verschijnen automatisch het REG nummer en wachtdagen. 

De gebruiker kan deze gegevens wijzigen. 

 

De gebruiker kan ook de eenheid en wijze van toediening van het gekozen middel kiezen of 

wijzigen. Deze gegevens worden straks automatisch overgenomen in het invoerscherm voor 

behandelingen (scherm linksboven) bij keuze van dit middel uit de voorkeurslijst. 

 

De dosering kan worden ingevuld of gewijzigd. Hierboven is het 0.1 cc per kg levend gewicht. Bij 

invoer van een behandeling schat MobiPig het gewicht van het gekozen dier op basis van leeftijd, 

en doet dan een voorstel voor de hoeveelheid middel.   

 

Tik op de knop “Bewaar” om het gekozen medicijn op te nemen in de voorkeurslijst. 
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Automatische update van MobiPig op uw PDA 

 

Als u op de knop ‘Check op Update’ tikt, kijkt MobiPig via internet of er een nieuwere versie van 

het programma is. Uiteraard moet uw PDA dan wel verbinding hebben met internet via uw PC. Als 

er inderdaad een update blijkt te zijn, dan ziet u enige tijd de tekst ‘Update ophalen…’ en even later 

ziet u het scherm rechts: Tik daarin op de knop “OK” 

 

    
 

 

Hierna ziet u het scherm links. Laat de knop ‘Device’ staan 

zoals nu. Tik onderin het scherm op de menuknop ‘Install’. 

 

Nu krijgt u als het goed is een melding dat MobiPig 

succesvol is geïnstalleerd. Dit scherm kunt u sluiten en via 

het ‘Start’ menu opnieuw MobiPig starten. 

 

Als het mislukt, dan kunt u ook een update ophalen van het 

webadres: www.beerepootconsultancy.com/MobiPig.htm  

http://www.beerepootconsultancy.com/MobiPig.htm
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Diergegevens uit Pigmanager naar MobiPig 

U kunt diergegevens van Agrovision Pigmanager naar MobiPig overzetten, via een Excel-bestand.  

Van de dieren die u wilt overzetten, maakt u een overzicht zoals hieronder aangegeven. 

 

 
 

Vervolgens tikt u op de knop ‘Afdrukvoorbeeld’. U ziet dan het scherm hieronder:  

 

Tik op ‘Exporteren’ 

(knop linksboven) 

 

Kies ‘Excel’ als het 

Formaat. 

 

Bewaar het bestand in 

de map in ‘Mijn 

Documenten’ waarmee 

uw PDA steeds 

synchroniseert.  

Bij mij is dat 

bijvoorbeeld 

‘C:\Users\Laurens\Documents\Documenten op PSION’. Op deze manier komt het Excel-bestand 

automatisch op uw PDA als u de volgende keer synchroniseert. 

 

In Diergegevens uit Excel importeren in MobiPig  ziet u het vervolg. 
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Diergegevens uit FARM naar MobiPig 

U kunt diergegevens van FARM naar MobiPig overzetten, via een Excel-bestand.  

Van de dieren die u wilt overzetten, maakt u een overzicht zoals hieronder aangegeven. 

 

 
 

Eerst het overzicht op het beeldscherm tonen via de knop . Vervolgens tikt u in dit FARM-

scherm op de E-mail knop , waar de rode pijl naar toe wijst. 

 

U ziet dan het scherm hieronder:  

 

 

 

Kies ‘Excel’ als het Formaat. 

 

Verzend de e-mail naar uzelf of een 

ander. Tik op ‘Verzenden’ 

 

Na even wachten is de e-mail klaar 

om verzonden te worden. Ga dan 

snel naar het ‘Postvak Uit’ van uw 

e-mail programma en onderschep de 

te verzenden e-mail. Of wacht tot de 

e-mail binnengekomen is. 

U kunt trouwens dit Excel-bestand ook vinden op uw PC, in de map ‘temp’, in de map waarin 

FARM is geïnstalleerd. Meestal zit het Excel-bestand dan dus in de map  C:\FARM.WIN\temp. 

 

Open de e-mail bijlage (Excel) op uw PC. Dit is een Excel-bestand zoals op de volgende pagina.: 
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Het is in dit Excel-bestand niet steeds helder welk gegeven in welke kolom staat. Enkele 

bewerkingen zijn daarom nog nodig in Excel: 

Selecteer eerst alle gegevens en plak ze in een nieuw, blanco werkblad via ‘Plakken 

speciaal/Waarden’ of ‘/tekst’. 

Verwijder daarna de lege kolommen uit het Excel-bestand.  

 

U krijgt dan: 

 
 

 

Nu kunt u het bestand bewaren op uw PC met ‘Opslaan als…’. Bewaar het in de map in ‘Mijn 

Documenten’ waarmee uw PDA steeds synchroniseert.  Bij mij is dat bijvoorbeeld 

‘C:\Users\Laurens\Documents\Documenten op PSION’. Op deze manier komt het Excel-bestand 

automatisch op uw PDA als u de volgende keer synchroniseert. 

 

In Diergegevens uit Excel importeren in MobiPig  ziet u het vervolg. 
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Diergegevens uit Excel importeren in MobiPig 

We gaan ervan uit dat een Excel-bestand met diergegevens staat in ‘Mijn Documenten’ op de PDA. 

In het startscherm, kies ‘Invoer Diergegevens’. U ziet dan het scherm rechts: 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tik in rechterscherm op ‘Haal diernrs. uit Excel’. Dan 

komt het scherm hieronder : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tik op het Excel-bestand met dierinformatie. U ziet dan:  

 

Boven ziet u ter bevestiging het gekozen Excel-bestand. 

 

In rij 8 staat het bovenste dier van de lijst in Excel. 

 

Voor de overige dierinfo voert u de juiste kolom in. 

 

Als bepaalde informatie ontbreekt, of als u bepaalde 

informatie niet wilt overnemen, laat u die kolom leeg. 

 

MobiPig onthoudt de gekozen kolommen voor de volgende 

keer, zodat het inlezen dan vlotter gaat. 

 

U kunt een diercategorie uit Exel halen, of (rechtsonder) zelf 

kiezen voor alle dieren die nu uit Excel gehaald worden. 

 

Tik op ‘OK’ om het importeren te starten.  

Het duurt ongeveer 30 seconden per 1000 dieren. 

 

Hierna komt u terug in het scherm ‘Invoer diergegevens’ (rechtsboven), en kunt u bij enkele dieren 

controleren of de gegevens goed zijn overgekomen. 
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Uitwisselen gegevens via uw PC met Windows XP 

MobiPig plaatst een backup van gegevens op een centrale server via de internetverbinding van  uw 

PC.  Hiervoor moet op een PC met Windows XP het programma ActiveSync geïnstalleerd zijn. 

ActiveSync staat op de CD-ROM die u bij de PDA kreeg. Installeer ActiveSync op de PC voordat u 

de PDA voor de eerste maal verbindt met de PC (voor Windows Vista zie volgende pagina). 

 

Als de installatie van ActiveSync goed is verlopen, en de PDA via een 

USB-kabel verbonden is met de PC, ziet u rechts onderin het scherm van 

de PC een groen rondje: Als u hier met de muis naar wijst, ziet u de tekst 

‘Verbonden’. In dat geval is de PC goed met de PDA verbonden via ActiveSync. 

 

Bij voortdurende problemen, installeer een update van ActiveSync. Die vindt u op 

www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-

dc09f8141141  

 

De eerste keer moet u nog instellen wat u tussen PDA en PC wilt uitwisselen. 

 

Als u dubbelklikt op het groene rondje, ziet u het ActiveSync scherm hieronder links. Via het menu 

“Extra” kunt u instellen welke bestanden de PC en de PDA uitwisselen.  Tik hiervoor op 

“Opties…”  hieronder te zien in het linkerscherm, blauw in menu “Extra”.Dan ziet u in het scherm 

rechts een lijst met de aanbevolen instellingen: 

 

 

 

Van alle opties in het scherm rechts is alleen 

“bestanden” aangevinkt. Dit zorgt ervoor dat alle 

bestanden uit “My Documents” op de PDA ook 

terechtkomen in een speciale folder in “Mijn 

Documenten” op uw PC, en vice versa.  

 

Die speciale folder op uw PC heet bijvoorbeeld “Dell Axim Mijn Documenten” of 

“WINDOWSMOBILE98 Mijn Documenten” of zo iets, met de naam van uw PDA erin. 

http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141
http://www.microsoft.com/downloads/nl-nl/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141
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Uitwisselen gegevens via uw PC met Windows Vista 

MobiPig plaatst een backup van gegevens op een centrale server via de internetverbinding van  uw 

PC.  Hiervoor moet u op een PC met Windows Vista eerst “Windows Mobile Apparaatcentrum” 

installeren. U kunt dit downloaden van 

www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-

09F07AAA1914&displaylang=nl.  

 

Als de installatie goed is verlopen ziet u rechts onderin het scherm van de 

PC een groen rondje: Als u hier met de muis naar wijst, ziet u de tekst 

‘Synchronisatiecentrum’. 

 

 Dubbelklik op dit groene rondje.  

 

U ziet dan wellicht het scherm 

links. In dit voorbeeld zijn er 4 

verschillende PDA’s wel eens 

verbonden met deze PC. Op dit 

moment is alleen de “Dell Axim” 

verbonden. 

 

 

 

 

 

Als u dubbelklikt op “Dell Axim” 

ziet u het scherm hieronder: 

 

 

Links onder in het scherm ziet u dat 

de Dell Axim inderdaad verbonden 

is met de PC.  

 

Als u het volgende ziet: 

 dan kan er geen 

backup op de PC worden gezet. 

 

U kunt allerlei instellingen 

veranderen voor de verbinding 

tussen uw PC en uw PDA. Ga 

hiervoor met de muis boven een 

van de vier vakjes rechts in het 

scherm, bijvoorbeeld “Instellingen 

voor mobiel apparaat”.  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=nl
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=46F72DF1-E46A-4A5F-A791-09F07AAA1914&displaylang=nl
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U ziet dan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u de eerste keer verbinding maakt tussen PC en 

PDA, moet u nog wat instellingen kiezen voor wat er 

allemaal gesynchroniseerd moet worden, dus wat u 

allemaal zowel op de PC als op de PDA wilt hebben. 

Tik hiervoor in het scherm linksboven op “Instellingen 

voor inhoudssynchronisatie wijzigen”. U ziet dan het 

scherm hiernaast: 

 

Wij raden de instellingen aan zoals hiernaast afgebeeld. 

Alleen “Bestanden” is aangevinkt. Dus overal elders de 

vinkjes weghalen uit de vakjes. Hierna drukt u op de 

knop “Opslaan” om deze instellingen te bewaren. 

 

Als “Bestanden” is aangevinkt, wordt alles uit de map 

“Mijn documenten” op de PDA gekopieerd naar een 

aparte map in “Mijn documenten” op uw PC. Dit 

gebeurt dan elke keer als u de PDA met de PC verbindt. 

 

In de map “Mijn documenten” op de PDA zitten 

bijvoorbeeld alle registratieformulieren van gebruikte 

medicijnen die u heeft gemaakt met MobiPig. Ook ziet u 

op de PC een mapje ‘MobiPigData’ met de backup. 

 

Het is niet nodig, maar als u nieuwsgierig bent welke 

bestanden worden gesynchroniseerd, tik dan op 

“Synchronisatie-instellingen. U ziet dan het scherm: 

 

In dit scherm ziet u ook precies de naam en de plaats 

van de map op uw PC waar de bestanden uit de PDA 

staan. In dit voorbeeld is dat in de map “Documenten op 

Dell Axim” in de map “Documents” van de gebruiker 

“Laurens”.  


