
Dagboekbeplan-
ning was tradi-
sioneel beperk 
tot aantekeninge 
in ’n boek of op 

’n witbord. Maar tegnologie 
en GMPBasic® het vir hierdie 
belangrike deel van die be-
stuursproses ’n nuwe baadjie 
aangetrek. Danksy die Internet 
en eposse, is hierdie funksie ’n 
baie kragtige bestuursmega-
nisme in die bestuursagteware.

Met die kalf- en lamseisoen 
en die voorbereiding van bulle/
ramme op hande, moet ’n aantal belangrike ak-
sies deur verskeie rolspelers geneem word. 

Voorbereiding en dagboekbeplanning
GMPBasic® maak voorsiening vir die produsent 
om sy kudde se entstofbehoeftes te bepaal en 
die beoogde datums vir enting self aan te teken 
in die kalenderbeplanner. ’n Herinnering word 
byvoorbeeld op die voorafbepaalde datum per 
epos gestuur aan die diensverskaffer wat die 
entstof moet voorsien. 

Die elektroniese epos-funksie skep ’n plat-
form vir sorgvuldige beplanning van beskikbare 
mannekrag, die beskikbaarheid van die korrekte 
hoeveelheid entstof op die regte tyd en plek, en 
geordende dataversameling van die entstof se 
naam, reeksnommers, vervaldatums en dosisse 
toegedien. Buiten hierdie epos-funksionaliteit, 
maak die program ook voorsiening daarvoor dat 
die besonderhede van die persoon wat die ent-
stof toedien, aangeteken kan word.

’n Datum-herinnering kan in die dagboek op-
gestel word wanneer die entstof toegedien word 
en ’n opvolg- of skraagdosis van toepassing is.

Die funksie kan baie doeltreffend aangewend 
word wanneer die boer sy beplanning vir vrug-
baarheidstoetse, spesiale aksies of strategiese 
byvoeding doen. 

Kalenderbeplanning en herinnering
Wanneer ’n aantekening op die bestuurspro-
gram teenoor ’n vroulike dier gemaak word, sal 
die verwagte kalf- of lamdatum op die stelsel 
bereken word. Die verwagte datum sal as ’n ka-
lenderherinnering vertoon word wanneer daar 

op die spesifieke dag op die program ingeteken 
word. Die produsent kan ook self ’n epos-herin-
nering opstel vir ’n bepaalde datum om sy be-
planning in plek te kry.

Individuele bestuur en identifikasie
Die belangrikheid van unieke gemerkte iden-
tifikasie en oorplaatjies wat nie hergebruik kan 
word nie, is die basiese vereiste waarop al boge-
noemde aksies rus. Dit sluit in die aantekening 
van entingsrekords en entstofbesonderhede, 
behandelings en prosedures, en die vermoë om 
die nuwe kalf/lam teenoor die moeder aan te te-
ken vir produksie- en reproduksiebestuursdata.

Die bestuursprogram is ontwerp om soveel 
moontlik inligting te koppel met ’n paar sleutel-
bord-tikaksies. Ander waardevolle bestuursinlig-
ting, soos gewigstoename en speengewig, word 
gestoor vir gebruik deur die huidige of toekoms-
tige eienaar.

Diere se individuele data kan elektronies 
versend word na die volgende eienaar of 
bestemming, waar die inligting deur die koper/
verkoper in hul GMPBasic-stelsel ingetrek word. 
Hierdie proses maak dit moontlik dat inligting 
rakende diere se gesondheid, produksie en 
reproduksie, sertifisering en ander data deur die 
waardeketting aangestuur kan word. Hierdie 
funksies kan dien as bewyse van die dier se 
lewensgeskiedenis.
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Pro-aktiewe kuddebestuur 
met GMPBasic®

Vir meer inligting oor die funksionering en 
koste van die GMPBasic-stelsel, kontak 

Rachelle Cloete by 083 630 7181 of 
support@gmpbasic.co.za.


