
Voordelen BRIGHT Gezondheidsregistratie
Met deze software kunt u het medicijngebruik registreren. Op de 
pc beheert u de stallijst en het behandelplan. In de stal gebruikt u 
een handheld voor de registratie op werknummer.

• Synchroniseren van de stallijst bij RVO
• Geschikt voor Android tablets en smartphones
• Koppelbehandelingen en individuele behandelingen
• Gebruik van attentielijst voor herhalingen
• Extra functies zoals oormerken bestellen
• Samenstellen en printen van rapporten en overzichten

BRIGHT PC Software - Gezondheidsregistratie

Software voor de agrarische sector



PC SOFTWARE

BRIGHT Gezondheidsregistratie

De diernummers staan op uw UBN geregistreerd 
bij het RVO. In de BRIGHT Gezondheidsregistratie 
op de pc kunt u deze diernummers ophalen. Ver-
volgens noteert u de medicijnen en de dosering in 
een behandelplan. Deze gegevens zet u naar uw 
handheld, zodat u in de stal op een eenvoudige 
manier de werkelijke behandelingen kunt noteren.

De behandelingen zet u eenvoudig van uw hand-
held weer naar uw computer. Hierdoor kunt u van 
alle historie duidelijke rapporten en overzichten 
opvragen. Bijv. controleren of er nog een wacht-
tijd is. Analyses per medicijn of per diagnose zijn 
ook mogelijk. De rapporten kunt u printen, expor-
teren en evt. e-mailen.

Alle dierinformatie heeft u in de stal bij de hand. 
Hierdoor kunt u registeren op werknummer, krijgt 
u een adviesdosering en een controle op de 
wachttermijn. Naast het ingeven van koppelbe-
handelingen of individuele behandelingen kunt u 
ook o.a. dieren uitzoeken op leeftijd, oormerken 
bestellen en hoknummers noteren. 

Stallijst en behandelplan Rapporten en overzichten

Handhelds

Het BRIGHT Gezondheidsregistratie programma is een volledig software pakket 
waarmee u eenvoudig het medicijngebruik kunt registreren. Het pakket bestaat  
uit software voor op uw pc en software voor op uw mobiele apparaat.
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