TESonline handleiding

Relatie
Inleiding
Deze handleiding geeft weer hoe u een nieuwe relatie kunt toevoegen of opzoeken.
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 omdat er regelmatig verbeteringen worden doorgevoerd in het programma.
Het volgende staat hier onder beschreven:
1. Nieuwe relatie toevoegen
2. Relaties raadplegen
3. Dierkaart en afstammingsbewijs
4. Lijsten raadplegen (stallijst, deklijst, geboortelijst, etc.)
5. Beveiliging aanpassen voor tonen lijsten

1.

Nieuwe relatie toevoegen

Ga in het hoofdscherm naar “Instellingen” en dan “Relaties”.

Om aan de lijst een nieuwe relatie toe te voegen Klik op de knop “Toevoegen” in onderstaand scherm.

Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.
Als u een relatie wilt toevoegen dan kunt u controleren of deze relatie wellicht voorkomt in TESonline.
• Vul het UBN-nummer
nummer in (Nederland)
• Vul Postcode/huisnummer in (België
(Belgi en Duitsland)
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• Klik op de knop “OK”. Als het UBN of postcode reeds voorkomt in TESonline dan kunt u deze
toevoegen aan uw relaties.

Als het UBN niet voorkomt in TESonline dan kunt u een nieuwe
nieuwe relatie zelf invoeren.
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht.
• Vul de lege velden in voor zover de gegevens bekend zijn. In ieder geval de bedrijfsnaam (als er geen
bedrijfsnaam is dan hier de achternaam invullen) de achternaam, het adres, de
de postcode en
woonplaats invullen. Daarnaast eventueel het land aanpassen.
Dus altijd de bedrijfsnaam
snaam en achternaam invullen.
Let op: altijd de voorvoegsels achter de naam zetten zodat de naam op alfabetische volgorde wordt
geplaatst. Dus, van Genderen wordt Genderen van
• Vervolgens op de knop “Opslaan” klikken
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Vervolgens ziet u onderstaand scherm.
• Klik op de knop “UBN nummers”

Vervolgens komt u dan in onderstaand scherm.
• Klik op de knop “Toevoegen”.
• Vul dan het UBN-nummer in welke behoort bij de nieuwe relatie.
• Klik dan op de knop “Opslaan”.
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U ziet nu het volgende scherm.
• Klik vervolgens op het tabblad “Adressen”.

U komt nu in onderstaand scherm terecht.
• In dit scherm staan de gegevens en het UBN-nummer
UBN
van de nieuwe
we relatie geregistreerd.
• Als alles goed is ingevuld kunt u op de knop “Afsluiten” klikken om het veld te verlaten.

De nieuwe relatie kunt u nu terugvinden in de relatielijst.
Let op: De relaties die u zelf doet toevoegen zijn uitsluitend door u zelf in te zien. Andere gebruikers van
TESonline krijgen deze niet te zien in hun relatielijst.
VUL NOOIT EEN NEDERLANDSE RELATIE IN WAARVAN GEEN UBN-NUMMER
NUMMER BEKEND IS.
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2.

Relaties raadplegen

De relaties zijn van belang omdat u hiermee de bestemming kunt aan geven waar het dier naar toe gaat bij
b
het onderwerp “Verplaatsing”.
In TESonline kunnen relaties zijn: slachthuizen, handelaren, fokkers, etc.
etc
Als u bij “Verplaatsing” een relatie kiest zorg dan dat deze relatie correct is ingevuld.
ingevuld. In ieder geval moet bij
de relatie het UBN-nummer
nummer zijn ingevuld (als deze woonachtig is in Nederland)) omdat de I&R van
LNV met dit UBN-nummer werkt.
Om relaties te kunnen raadplegen of toe te voegen ga via “Instellingen” naar “Relaties” en klik hierop (zie
het scherm hieronder).

Vervolgens komt u in onderstaand scherm.
Hier kunt u een relatie raadplegen.
• Vul een zoekopdracht in (vul
vul de eerste drie/vier
drie
letters van de naam in)
• Klik op het ‘vergrootglas’ om de zoekopdracht te starten.

Niets uit deze opgave mag worden gepubliceerd of gereproduceerd,
in welke vorm dan ook, zonder toestemming van de auteur.
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