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PROMOSIE-ARTIKEL

Groei met GMPBasic®

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

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

Moeg om in daardie sakboekie 
rond te blaai en te sukkel om 
jou inligting te kry wat deur 
die jaar bygevoeg is? Volg 
dan Stoffel Bester, ’n bees-

produsent van Standerton in Mpumalanga, se 
voorbeeld en gebruik die GMPBasic®-stelsel vir 
doeltreffende rekordhouding van jou vee se 
inligting. 

GMPBasic® laat jou met ’n hele paar opsies. 
Tradisioneel kan die diere se inligting op ’n no-
tabord neergeskryf word. Neem die inligting 
terug na jou kantoor en voeg die inligting in 
jou GMPBasic®-stelsel.

Indien jy rekenaarvaardig is, kan die 
GMPBasic®-stelsel baie hulp aan jou by die 
kraal verleen met die bestuur van jou vee se 
inligting. Die stelsel word op die Windows-
platform gebruik, wat beteken dat dit oor 
die breedste toeganklikheid moontlik vir alle 
veeprodusente beskik.

Bestuur jou vee
Skep tropgroepe soos verse, koeie, bulle, 
lammers, vervangingsooitjies, ooie en ramme. 
Plaas die GMP-oorplaatjies aan die dier se oor. 
Registreer elke dier in die stelsel en voeg die 
dier by ’n spesifieke groep. Die stelsel hou ’n 
inventaris van die getal diere in elke spesifieke 
groep.

Die stelsel is in staat om enigiets vanaf een 
tot duisende diere te bestuur. Produsente 
soos Stoffel sien die waarde en logika van die 
stelsel as ’n geweldige hulp met die bestuur 

en prestasiebepaling van sy waardevolle vee. 
Na ’n paar inleidende ondersteuningsessies 
kon Stoffel reeds self baie van die funksies en 
geoutomatiseerde prosesse bestuur.

Hulp is beskikbaar
Produsente wat nie self die tyd of kundigheid 
het nie, kan die diere se inligting deur GMP-
administrasiedienste op die stelsel laat plaas 
teen ’n basiese administrasiefooi per dier per 
jaar. Die produsent kan weekliks of maandeliks 
die diere se data instuur, waarna dit in die 
produsent se GMPBasic®-profiel gelaai word. 
Produsente word aangemoedig om self 
hul diere se data in GMPBasic® te bestuur 
aangesien aanspreeklikheid by die produsent 
self rus.

Die proses is ontwerp om soveel inligting as 
moontlik te koppel met ’n aantal sleutelbord-
tikaksies. Aan die agterkant van die program 
word alle inligting oor produksie, reproduksie, 
sertifisering en bewyse gestoor vir gebruik 
deur die huidige eienaar of die toekomstige 
eienaar.

Diere kan na ’n ander bestemming gestuur 
word, waar hul inligting deur die koper in die 
GMPBasic®-stelsel gevoeg word. Hierdeur 
word die diere se inligting deursigtig in die 
hele gesondheids- en waardeketting.

Stoffel Bester by die vierwiel 
“weegkar” waarmee hy die 
kalwers weeg in die veld. 
Daarna word die data in die 
kantoor op die GMPBasic®-
stelsel gelaai.


