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PROMOSIE-ARTIKEL

Haal die kopseer uit vee-tel

GMP Easy Count is nog een van 
die vele toevoegings tot die 
GMPBasic™-bestuursagteware. 
Deur die gebruik van elektronies 
oorplaatjies en ‘n elektroniese 

leser na die GMPBasic® bestuursagteware, stel 
dit die produsent in staat om sy diere akkuraat 
te tel.

Nie alleen is die tel-opsie gerieflik en 
akkuraat nie, maar dieselfde oorplaatjies 
en leser kan gebruik word tydens die 
hanteringsproses wanneer die diere geweeg, 
ingeënt of behandel word om die rekords 
akkuraat oop te maak en menslike foute uit te 
skakel.

Hoe werk dit?
Al die diere word met ‘n GMPBasic® Combo-tag 
gemerk en op die bestuurstelsel geregistreer. 
Met registrasie word die diere aan hulle 
onderskeie kampe of eenhede toegeken soos 
die produsent dit verlang.

Wanneer daar ‘n groep diere getel moet 
word, word die elektroniese stokleser gebruik 
om die aangewese groep te tel. Die stok word 
by hierdie geleentheid onafhanklik van die 
rekenaar in die veld gebruik. Die stokleser 
word dan teruggeneem na die kantoor en aan 
die rekenaar en GMPBasic®-sagtewareprogram 
gekoppel.

Die inligting word in die GMPBasic® Easy 
Count-opsie ingetrek om die diere se getalle 
te verifieer. Die Easy Count-funksie kan dan die 
volgende uitwys:
•	 Aantal	 diere	 getel	 in	 die	 spesifieke	

kamp:	 Indien daar 39 diere in die kamp 
op die bestuurstelsel geregistreer is, sal 
die stelsel die berekening doen teenoor 
die getal, naamlik 39 diere in die kamp, 
39 diere getel (sien Figuur 1).

•	 Aantal diere wat nie in die kamp is nie: 
Wanneer die aantal diere in die kamp 
getel is, en daar is onder andere diere 
wat nie aan die kamp behoort nie, sal die 
stelsel dit ook uitwys. Dit sal dan daardie 
diere uitwys wat nie in die kamp hoort 
nie en ook dié wat nie in die kamp is nie, 
naamlik 39 diere in die kamp, 36 diere 
getel, een dier hoort nie in die kamp nie 
en twee diere is nie in die kamp nie (sien 
Figuur 2). 

Die Easy Count-verslag wys die diere wat nie 
in die kamp is nie, per individuele oorplaatjie 
uit. 'n Verslag kan dan getrek word waarin die 
dier se inligting beskikbaar gestel word, bv. 
Bonsmara-koei, haarkleur, ens. Hierdie inligting 
kan die produsent in staat stel om baie vinnig 
die nodige beskrywing of instruksies aan die 
werker te gee om vir die diere te soek.

Die GMPCombo-oorplaatjie en -stokleser 
vergemaklik ook die dag-tot-dag hantering en 
bestuur van lewendehawe met die gebruik van 
die GMPBasic®-bestuursagteware.

Spesiale feestyd-promosie-aanbod
GMPCombo elektroniese oorplaatjies met 

elektroniese leser en die 
GMPBasic®-bestuursagteware.

SMS “Feestyd-aanbod“ met jou naam en 
epos-adres na 083 630 7181.

Skakel ons gerus by 011 954 4971 of epos 
admin@gmpbasic.co.za of besoek 

www.gmptags.co.za vir verdere inligting.

“Namens die bestuur en 
personeel van GMP Basic 
wens ons u ‘n Geseënde 
Kerstyd en Voorspoedige 
2014 toe.”


