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Inleiding 
Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert.
u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline
schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit komt 
omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgev
 
Het volgende staat hier onder beschreven:

1. Oormerken registreren 
2. Groepsinvoer geboortes 
3. Afzonderlijke invoer geboortes
4. Wijzigen geboortes 
5. Verwijderen geboortes 

 
 

1. Oormerken registreren  
Voordat u een worp kunt registreren moeten eerst 
dit de elektronische oornummers) worden geregistreerd  in de lijst “Levensnr voorraad”.
 
Om oormerknummers in te voeren gaat u als volgt te werk:

• Klik bovenin de startpagina op de knop “Instellingen”.
• Klik daarna op de knop “Levensnr voorraad”.

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.

• Klik op de knop “Vrije oormerken ophalen”.  
officiële leveranciers voor elektronische oormerken  dan worden d
geregistreerd bij LNV . Door te klikken op de knop “Vrije oormerken ophalen” worden deze 
geregistreerde (elektronische) oormerken automatisch ingelezen in TESonline.
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middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert.
u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline
schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit komt 
omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd in het programma. 

Het volgende staat hier onder beschreven: 

Afzonderlijke invoer geboortes 

 
Voordat u een worp kunt registreren moeten eerst de unieke levensnummers (voor Nederlandse fokkers zijn 
dit de elektronische oornummers) worden geregistreerd  in de lijst “Levensnr voorraad”.

Om oormerknummers in te voeren gaat u als volgt te werk: 
Klik bovenin de startpagina op de knop “Instellingen”. 
Klik daarna op de knop “Levensnr voorraad”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht. 
Klik op de knop “Vrije oormerken ophalen”.  Als u elektronische oormerken heeft gekocht bij de 
officiële leveranciers voor elektronische oormerken  dan worden d eze oormerken ook 

. Door te klikken op de knop “Vrije oormerken ophalen” worden deze 
geregistreerde (elektronische) oormerken automatisch ingelezen in TESonline.
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middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht 
u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline of met DAT. De 
schermen in deze handleiding kunnen afwijken van de schermen die u in TESonline ziet staan. Dit komt 

de unieke levensnummers (voor Nederlandse fokkers zijn 
dit de elektronische oornummers) worden geregistreerd  in de lijst “Levensnr voorraad”. 

 

Als u elektronische oormerken heeft gekocht bij de 
eze oormerken ook 

. Door te klikken op de knop “Vrije oormerken ophalen” worden deze 
geregistreerde (elektronische) oormerken automatisch ingelezen in TESonline. 
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Let op:  Als de oormerknummers niet automatisch

doen. Maar dit zal niet nodig zijn voor de Nederlandse leden. Voor de Belgische en Duitse leden is 
een nummerreeks reeds vooraf gedefinieerd. Zo niet neem contact op met DAT.

 
Om oormerknummers in te voeren gaat u als vo

• Klik bovenin de startpagina op de knop “Instellingen”.
• Klik daarna op de knop “Levensnr. voorraad”.

 

 
Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Hier klikt u op de knop “Levensnummer toevoegen”.
 

 
Nadat u op de knop “Levensnummer toevoegen”

• In het eerste vakje de landcode invullen (hoofdletters NL voor Nederland of BE voor 
• In het tweede vakje de resterende cijfers invullen (behalve de cijfers voor de landcode

Nederland en 056 voor België
• Als het nummer is ingevuld kunt u dit nummer opslaan door op de knop “OK” te drukken.
• Als u wederom op  “Levensnummer toevoegen” klikt dan kunt u opnieuw een levensnummer 

toevoegen. Het vorige nummer blijft in het invulveld staan zoda
cijfers van de reeks hoeft te veranderen.
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niet automatisch  worden ingeladen in TES-online dan kunt u dit ook zelf 
Maar dit zal niet nodig zijn voor de Nederlandse leden. Voor de Belgische en Duitse leden is 

een nummerreeks reeds vooraf gedefinieerd. Zo niet neem contact op met DAT.

Om oormerknummers in te voeren gaat u als volgt te werk: 
Klik bovenin de startpagina op de knop “Instellingen”. 
Klik daarna op de knop “Levensnr. voorraad”. 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Hier klikt u op de knop “Levensnummer toevoegen”.

“Levensnummer toevoegen” heeft geklikt komt u in onderstaand scherm.
In het eerste vakje de landcode invullen (hoofdletters NL voor Nederland of BE voor 
In het tweede vakje de resterende cijfers invullen (behalve de cijfers voor de landcode

en 056 voor België). 
Als het nummer is ingevuld kunt u dit nummer opslaan door op de knop “OK” te drukken.
Als u wederom op  “Levensnummer toevoegen” klikt dan kunt u opnieuw een levensnummer 
toevoegen. Het vorige nummer blijft in het invulveld staan zodat u meestal alleen maar de laatste 
cijfers van de reeks hoeft te veranderen. 
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online dan kunt u dit ook zelf 
Maar dit zal niet nodig zijn voor de Nederlandse leden. Voor de Belgische en Duitse leden is 

een nummerreeks reeds vooraf gedefinieerd. Zo niet neem contact op met DAT.  

 

Vervolgens komt u in onderstaand scherm. Hier klikt u op de knop “Levensnummer toevoegen”. 

 

heeft geklikt komt u in onderstaand scherm. 
In het eerste vakje de landcode invullen (hoofdletters NL voor Nederland of BE voor België). 
In het tweede vakje de resterende cijfers invullen (behalve de cijfers voor de landcode = 528 voor 

Als het nummer is ingevuld kunt u dit nummer opslaan door op de knop “OK” te drukken. 
Als u wederom op  “Levensnummer toevoegen” klikt dan kunt u opnieuw een levensnummer 

t u meestal alleen maar de laatste 

 



 

Versie 01-02-2013 
 

 
Let op: Zorg bij het handmatig invoeren van de unieke levensnummers dat

de I&R database in de toekomst en zorg dat het nummer uit 12 cijfers b
begin extra "nullen". Controleer teven of het controlegetal correct is ingevoerd.

  
 

2. Groepsinvoer geboortes
Om de geboortes in te voeren is de snelste en eenvoudigste werkwijze om gebruik te maken van de 
groepsinvoer. 
 
Let op: Het invoeren van geboortes is mogelijk vanaf 1 januari t/m 1 juli. Hierna wordt deze functionaliteit 

geblokkeerd en kunnen de geboortes alleen via DAT geregistreerd worden. 
 
Start door via het hoofdscherm bij "Groepsinvoer"
voor het invoeren van de geboortes worden geopend.
 

 
Kies de regel van de ooi waarbij de geboortes ingevoerd dienen te worden. Nadat het ladingsproces is 
afgerond kan men de geboorte datum invoer
beschrijvingen in onderstaande afbeeldingen. 
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Zorg bij het handmatig invoeren van de unieke levensnummers dat deze niet gaan 
de I&R database in de toekomst en zorg dat het nummer uit 12 cijfers bestaat. Zo

Controleer teven of het controlegetal correct is ingevoerd.

Groepsinvoer geboortes  
de snelste en eenvoudigste werkwijze om gebruik te maken van de 

Het invoeren van geboortes is mogelijk vanaf 1 januari t/m 1 juli. Hierna wordt deze functionaliteit 
geblokkeerd en kunnen de geboortes alleen via DAT geregistreerd worden.  

Start door via het hoofdscherm bij "Groepsinvoer" "Geboorten" te kiezen. Hierna zal het groep invoerscherm 
voor het invoeren van de geboortes worden geopend.  

Kies de regel van de ooi waarbij de geboortes ingevoerd dienen te worden. Nadat het ladingsproces is 
afgerond kan men de geboorte datum invoeren aan de rechterzijde van het scherm. Volg vervolgens de 
beschrijvingen in onderstaande afbeeldingen.  
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deze niet gaan conflicteren met 
estaat. Zo niet plaats aan het 

Controleer teven of het controlegetal correct is ingevoerd. 

de snelste en eenvoudigste werkwijze om gebruik te maken van de 

Het invoeren van geboortes is mogelijk vanaf 1 januari t/m 1 juli. Hierna wordt deze functionaliteit 
 

"Geboorten" te kiezen. Hierna zal het groep invoerscherm 

 

Kies de regel van de ooi waarbij de geboortes ingevoerd dienen te worden. Nadat het ladingsproces is 
Volg vervolgens de 
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Let op:  Wanneer alle geboortes zijn ingevoerd en de knop "invoeren gereed" is geactiveerd krijgt men de 

mogelijkheid om extra gegevens in te voeren. Voor de stamboek registratie is dit niet noodzakelijk 
dus klik op "nee".   

 

 
Let op:  Het verwijderen van een worp moet via
beschrijving van een afzonderlijke geboorte invoer.  
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geboortes zijn ingevoerd en de knop "invoeren gereed" is geactiveerd krijgt men de 
mogelijkheid om extra gegevens in te voeren. Voor de stamboek registratie is dit niet noodzakelijk 

 

Het verwijderen van een worp moet via  de “Dierkaart”. Zie hiervoor onderstaande 
beschrijving van een afzonderlijke geboorte invoer.   
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geboortes zijn ingevoerd en de knop "invoeren gereed" is geactiveerd krijgt men de 
mogelijkheid om extra gegevens in te voeren. Voor de stamboek registratie is dit niet noodzakelijk 

 

 

onderstaande 
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3. Afzonderlijke invoer geboortes
In onderstaand scherm via het tabblad “Produktie” kunt u een 

• Zoek de betreffende ooi via het
• Klik op de knop “Nieuw”. 

 

 
Nadat u op de knop “Nieuw” heeft geklikt komt u in onderst

• Kies de juiste aflamdatum middels de kalender.
• Klik hierna op het item “Werpen”.

 

Vervolgens kunt u het aantal geboren vrouwelijke en mannelijke 
lammeren. Vervolgens slaat u de gegevens op door op de knop “O.K.” te klikken.
 

TESonline handleiding  
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Afzonderlijke invoer geboortes  
In onderstaand scherm via het tabblad “Produktie” kunt u een afzonderlijke worp registreren.

Zoek de betreffende ooi via het veld “Levensnummer” of “Volgnummer”. 

heeft geklikt komt u in onderstaand scherm. 
Kies de juiste aflamdatum middels de kalender. 
Klik hierna op het item “Werpen”. 

 
Vervolgens kunt u het aantal geboren vrouwelijke en mannelijke dieren invoeren evenals de dood
lammeren. Vervolgens slaat u de gegevens op door op de knop “O.K.” te klikken. 
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worp registreren. 

 

 

dieren invoeren evenals de dood geboren 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm. 

• Registreer als eerste  het Uniek levensnumme
nummer ). Klik hiervoor op de keuze
lijst met levensnummers (I&R oornummers). Kies een levensnummer uit de lijst en klik hier
duurt vervolgens 5 seconden totdat het gekozen nummer aan het lam wordt gekoppeld.

• Registreer daarna eventueel het bedrijfsnummer en volgnummer. 
• Om de gegevens van de ander(e) lam(meren) in te voeren c.q. te wijzigen klikt u bijv

“Ram”, zoals hieronder weergegeven. U komt dan in het veld waarin u ook de gegevens van dit lam 
kunt registreren, zoals hierboven beschreven. 

• Als alle lammeren zijn ingevoerd klikt u op de knop “Opslaan”.
 

 
Let op:  Aan DOOD GEBOREN lammeren 
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Vervolgens komt u in onderstaand scherm.  
et Uniek levensnummer (is voor de Nederlandse fokker het elektronische 

). Klik hiervoor op de keuze-knop van het veld “Uniek levensnummer”. Hierna verschijnt de 
lijst met levensnummers (I&R oornummers). Kies een levensnummer uit de lijst en klik hier
duurt vervolgens 5 seconden totdat het gekozen nummer aan het lam wordt gekoppeld.
Registreer daarna eventueel het bedrijfsnummer en volgnummer.  
Om de gegevens van de ander(e) lam(meren) in te voeren c.q. te wijzigen klikt u bijv

”, zoals hieronder weergegeven. U komt dan in het veld waarin u ook de gegevens van dit lam 
kunt registreren, zoals hierboven beschreven.  
Als alle lammeren zijn ingevoerd klikt u op de knop “Opslaan”. 

an DOOD GEBOREN lammeren wordt geen nummer gekoppeld. Dit hoeft ook niet.
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r (is voor de Nederlandse fokker het elektronische 
knop van het veld “Uniek levensnummer”. Hierna verschijnt de 

lijst met levensnummers (I&R oornummers). Kies een levensnummer uit de lijst en klik hierop. Het 
duurt vervolgens 5 seconden totdat het gekozen nummer aan het lam wordt gekoppeld. 

Om de gegevens van de ander(e) lam(meren) in te voeren c.q. te wijzigen klikt u bijv. op de regel 
”, zoals hieronder weergegeven. U komt dan in het veld waarin u ook de gegevens van dit lam 

 

nummer gekoppeld. Dit hoeft ook niet.  
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Nadat u op de knop “Opslaan” heeft gedrukt komt u in onderstaand scherm terecht. Als alles is ingevuld kunt 
u deze vraag met “OK” beantwoorden.

 

 
Let op:  De ingevoerde lammeren komen automatisch terech

 
 
4. Wijzigen geboortes 
Als een worp foutief is ingevoerd kunt u deze nog wijzigen
 
Let op:  Alleen  voordat u de gege vens hebt verzonden naar de I&R

DAT. 
 

• Klik op de regel waar de worp staat genoteerd
• Klik op de knop “Wijzigen”.  
• Wijzig de foutief ingevoerde gegevens.
• Klik dan op de knop “Opslaan”.   
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Nadat u op de knop “Opslaan” heeft gedrukt komt u in onderstaand scherm terecht. Als alles is ingevuld kunt 
u deze vraag met “OK” beantwoorden. 

e ingevoerde lammeren komen automatisch terech t in de ver zendlijst van de I&R

Als een worp foutief is ingevoerd kunt u deze nog wijzigen.  

vens hebt verzonden naar de I&R /IDR. Anders neem contact op met 

Klik op de regel waar de worp staat genoteerd (de achtergrondkleur van de regel wordt oranje).

Wijzig de foutief ingevoerde gegevens. 
Klik dan op de knop “Opslaan”.    
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Nadat u op de knop “Opslaan” heeft gedrukt komt u in onderstaand scherm terecht. Als alles is ingevuld kunt 

 

zendlijst van de I&R /IDR. 

Anders neem contact op met 

(de achtergrondkleur van de regel wordt oranje). 
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5. Verwijderen geboortes  
Als een worp foutief is ingevoerd kunt u deze nog verwijderen
 
Let op:  Alleen  voordat u de gege vens hebt verzonden naar de I&R

DAT. 
 

• Klik op de regel die verwijderd moet worden (de achtergrondkleur van de regel wordt oranje).
• Klik op de knop “Wijzigen”. Na enkele seconden wordt de knop “Verwijder” 
• Klik op de knop “Verwijder”. U krijgt de vraag “ Wilt u dit item verwijderen”. Deze vraag beantwoorden 

met “O.K”. 
• De bewuste regel zal verdwijnen van het scherm.

 

 
Let op:  Als een nummer foutief is ingevoerd 

verwijderen  en daarna een nieuwe worp te registreren.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of ge reproduceerd, 
in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur
auteur: F. Palmen  
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Als een worp foutief is ingevoerd kunt u deze nog verwijderen. 

vens hebt verzonden naar de I&R /IDR. Anders neem contact op met 

Klik op de regel die verwijderd moet worden (de achtergrondkleur van de regel wordt oranje).
Klik op de knop “Wijzigen”. Na enkele seconden wordt de knop “Verwijder” geactiveerd.
Klik op de knop “Verwijder”. U krijgt de vraag “ Wilt u dit item verwijderen”. Deze vraag beantwoorden 

De bewuste regel zal verdwijnen van het scherm. 

Als een nummer foutief is ingevoerd en opgeslagen, dan is het raadzaam om de worp te 
een nieuwe worp te registreren.  

Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of ge reproduceerd,  
zonder toestemming van de auteur . 
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Anders neem contact op met 

Klik op de regel die verwijderd moet worden (de achtergrondkleur van de regel wordt oranje). 
geactiveerd. 

Klik op de knop “Verwijder”. U krijgt de vraag “ Wilt u dit item verwijderen”. Deze vraag beantwoorden 

 

dan is het raadzaam om de worp te 


