Van: Zuivelplatform <info@zuivelplatform.nl>
Verzonden: maandag 17 februari 2020 13:44
Aan:
Onderwerp: Nieuwsbrief dierenartsen februari 2020
Beste IKM dierenarts,
Vanaf 4 maart komt voor melkveehouders de applicatie KoeAlert beschikbaar via het communicatiekanaal van de
zuivelonderneming (Melkweb/Z-net). Voor de uitvoering van KoeAlert kunnen melkveehouders vanaf die datum een dierenarts
uit de lijst in de KoeAlert-applicatie selecteren. Voor opname in deze lijst kunt u zich aanmelden bij info@zuivelnl.org. U
ontvangt dan de gebruikersovereenkomst per mail. De applicatie komt voor u beschikbaar op www.zuivelplatform.nl. Meer
informatie over KoeMonitor staat op www.koemonitor.nl.
Van: Koealert [mailto:koealert@zuivelnl.org]
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 11:02
Aan: Koealert <koealert@zuivelnl.org>
Onderwerp: aangemeld voor KoeAlert
Beste dierenarts,
U heeft eerder aangegeven interesse te hebben in het uitvoeren van KoeAlerts. De KoeAlert-applicatie die daarvoor is ontwikkeld is vanaf 4
maart toegankelijk. Om gebruik te maken van de KoeAlert applicatie wordt u gevraagd een gebruikersovereenkomst te tekenen. In deze
mail vindt u informatie over de gebruikersovereenkomst en een korte toelichting op KoeAlert in relatie tot KoeMonitor.
KoeAlert in relatie tot KoeMonitor
KoeAlert is een van de onderdelen van KoeMonitor. KoeMonitor is een systematiek waarmee melkveehouders en producenten van
zuivelproducten aantoonbaar kunnen maken naar klanten, afnemers en toezichthouders dat de eisen voor diergezondheid, het
dierenwelzijn en de voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd. Voor meer informatie over KoeMonitor en de
verschillende onderdelen kunt u terecht op www.koemonitor.nl.
Melkveehouders zullen u vragen gebruik te maken van onderdelen van KoeMonitor wanneer de zuivelonderneming dit in haar
leveringsvoorwaarden heeft opgenomen. Eén van die onderdelen is KoeAlert. De workflow instructie en de papierenversie voor KoeAlert
kunt u vinden op www.koemonitor.nl onder downloads.
LET OP: De melkveehouder voldoet pas aan zijn/haar verplichting wanneer de gegevens in de KoeAlert-applicatie zijn ingevoerd en
definitief zijn gemaakt.
Gebruikersovereenkomst
Om gebruik te kunnen maken van de KoeAlert-applicatie wordt u gevraagd een gebruikersovereenkomst (zie bijlage) met ZuivelNL te
tekenen. De ondertekende versie kunt u sturen naar info@zuivelplatform.nl.
Voor het gebruik van de KoeAlert-applicatie wordt een jaarlijks bedrag aan de dierenarts in rekening gebracht. Deze bijdrage is voor het
jaar 2020 vastgesteld op € 25,- per dierenarts.
U ontvangt hiervoor een factuur van stichting KoeKompas.
Zodra de getekende overeenkomst is verwerkt bij ZuivelNL kunt u KoeAlerts uitvoeren bij melkveehouders die uw dierenartsenpraktijk
hebben geselecteerd en daarmee opdracht geven. De applicatie is voor u beschikbaar via www.zuivelplatform.nl. Met deze applicatie kunt
u een KoeAlert uitvoeren, de gegevens eenvoudig vastleggen en definitief maken. Na het definitief maken van een KoeAlert wordt de
zuivelonderneming geïnformeerd en wordt beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarden van het zuivelkwaliteitssysteem. De
melkveehouder wordt hier door zijn zuivelonderneming over geïnformeerd. Eventuele opvolging wordt door de zuivelonderneming
aangestuurd.
Met vriendelijke groet,
@@
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