Handleiding Formulier bestellingen KI
In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je te werk gaat met het nieuwe
bestelformulier. Lees deze handleiding aandachtig voor het eerste gebruik.

Adobe Acrobat Reader installeren
Je kunt het formulier enkel gebruiken met “Adobe Acrobat Reader”. Dit programma staat
misschien al geïnstalleerd op jouw computer, indien niet leggen we hieronder uit wat je moet
doen. Toch al geïnstalleerd, dan zal je computer dit aangeven wanneer je het opnieuw
probeert te installeren (zie pagina 3).
Stap 1: Surf naar https://get.adobe.com/nl/reader/?promoid=KSWLH
Stap 2: Kies voor “Adobe Acrobat Reader”. Dit is een gratis versie, je hoeft hiervoor dus
geen abonnement aan te gaan.
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Stap 3: Volg stap voor stap de instructies op de website voor de installatie van het
programma.
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Was het programma toch al geïnstalleerd op jouw computer, dan krijg je hier op het einde
van de installatie een melding van.
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Adobe Acrobat Reader instellen als standaardprogramma
Voor je het formulier kunt openen, moet je er voor zorgen dat je computer weet met welk
programma het formulier geopend moet worden. Is het programma al geïnstalleerd en ben je
zeker dat een .pdf bestand in Adobe Acrobat Reader opent, dan kan je deze stap overslaan.
Volg de instructies hieronder stap voor stap:
Stap 1: Open de instellingen van jouw computer via het start menu.

Stap 2: Kies in dit venster voor “Apps”.
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Stap 3: Kies links in dit venster voor “Standaard-apps”.
Stap 4: Kies onderaan in dit venster voor “Standaard-apps per bestandstype kiezen”.

Het duurt soms enkele seconden voor je de lijst te zien krijgt. Je computer is tijdens dit
proces bezig om een overzicht te maken. Het is normaal dat dit niet meteen klaar is.
Je krijgt nu een lijst van alle bestaande bestandstypen. Het formulier heeft het bestandstype
“.pdf”.
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Stap 5: Scroll door de lijst tot je “.pdf” tegenkomt. De bestandstypen staan in alfabetische
volgorde.
Stap 6: Klik op het programma (of het plusteken) dat naast “.pdf” vermeld wordt. Kies nu uit
de lijst “Adobe Acrobat Reader DC”

Als dit eenmaal is ingesteld, kan je het formulier gaan gebruiken.
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Het formulier correct invullen
Het nieuwe formulier bestaat uit verschillende delen. Hieronder volgen instructies bij het
invullen van het formulier. Alle grijs gemarkeerde velden, zijn invulvelden. De velden met een
gekleurd kader zijn verplichte velden. Dit betekent dat je een foutmelding zal krijgen indien
deze velden niet zijn ingevuld.
Deel 1: Hoofding en Klantgegevens
Bovenaan het formulier vind je de knop ‘Formulier leegmaken’(1). Als je op deze knop klikt
dan zal het formulier leeggemaakt worden. Dit betekent dat een vorige bestelling zal
verdwijnen, maar de klantgegevens blijven ingevuld.
Als je dus éénmaal de klantgegevens correct hebt ingevuld en dit formulier hebt opgeslagen
op je computer, dan zal je dit deel de volgende keer dus niet opnieuw moeten invullen.
Je ziet een kalender(2) waarin schematisch het verloop van een bestelling wordt getoond.
Het ‘VKI nummer’ is voor de meeste bedrijven gelijk aan het IPG nummer. Indien dit
voor jouw bedrijf toch een verschillend nummer is, dan werd je hiervan ook op de
hoogte gebracht.
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Deel 2: De bestelling
De datum van je bestelling(1) wordt automatisch ingevuld en zal altijd de huidige datum zijn.
Je kan deze datum niet aanpassen!
Om een datum van levering te kiezen, klik je op het pijltje(2) en kies je de juiste datum.
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In de tabel daaronder kan je de bestelling doorgeven. Voor elke categorie krijg je een
keuzelijst wanneer je op het pijltje klikt(3).
In het veld ernaast vul je het gewenste aantal dosissen(4) in. Onderaan deze kolom wordt
automatisch een totaal gemaakt van het aantal te bestellen dosissen(5).
Wens je een voorlevering(6), selecteer dan de juiste datum voor de voorlevering, lijn en aantal
dosissen op dezelfde manier.
Specifieke opmerkingen over je bestelling kan je hier ook doorgeven(7).
Zoals eerder vermeld zijn alle gemarkeerde vakken, verplicht in te vullen vakken. Je zal het
formulier niet kunnen opslaan of automatisch versturen als deze vakken niet ingevuld zijn.
Bestel je niets in een bepaalde categorie, vul dan het cijfer 0 in.
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Deel 3: Kern
In de eerste tabel geef je de voorkeur(1) voor beren in en eventueel nog reserve(2) beren.
In de tabel daaronder kan je per zeug aangeven voor welke beren er een negatief
paringsadvies(3) geldt.
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Deel 4: Opmerkingen en opties
Onderaan het formulier heb je nog plaats voor opmerkingen(1) van algemene aard, zoals
bijvoorbeeld een bericht voor de transporteur.
Zoals gecommuniceerd, bestel je rechtstreeks bij onze Belgische KI centra. Indien je ALLE
sperma wenst te importeren uit Nederland, vink je dit vak aan(2). Hier zijn extra kosten aan
verbonden.
Je kan op dit moment ook kiezen voor een extra PRRS-monitoring van het sperma(3).
Hieraan zijn extra kosten verbonden. Voor meer info omtrent de tarieven, dien je contact op
te nemen met het betreffende KI centrum.
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Deel 5: Formulier opslaan en valideren
Je vindt het misschien handig om je bestelling te bewaren. Dit doe je door op de knop
‘Formulier opslaan’(1) te klikken. Je kan dan bijvoorbeeld je formulier opslaan door hem de
naam te geven van de huidige dag, bijv. ‘Bestelling_20201222’ of ‘2020_12_22’
Ben je toch iets vergeten invullen, dan zal je hier nu een melding(2) van krijgen.
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Controleer steeds of het formulier volledig en correct is ingevuld. Dit voorkomt heel wat
gedoe achteraf. Ben je zeker dat het in orde is, vink het vakje(1) hiervoor bedoeld dan aan.
De knop ‘Formulier versturen’(2) zal nu verschijnen.

1

2

Deel 6: Formulier verzenden
OPGELET!: Heb je geen mailprogramma geïnstalleerd op jouw computer, dan mag je deze
informatie overslaan. Je kan dan het opgeslagen document doorsturen via de gebruikelijke
weg (online via de webbrowser).
Hieronder leggen we uit hoe je vanuit Adobe Acrobat Reader automatisch een mailbericht
kan genereren. Dit werkt uiteraard enkel als er hiervoor een programma is geïnstalleerd
(Mail, Outlook, …).
Als het formulier volledig en correct is ingevuld dan zal de knop ‘Formulier versturen’(1)
verschijnen. Achter deze knop zit opnieuw een controle. Indien je iets vergat in te vullen dan
zal je hiervan een melding krijgen.
Jouw mailprogramma opent nu vanzelf een nieuw te versturen bericht. De ontvangers zijn al
ingevuld. Je kan zelf nog ontvangers toevoegen, zoals bijvoorbeeld je technisch
accountmanager indien dit zo overeengekomen is.
We herinneren je er aan dat ALLE bestellingen via onze Belgische KI centra verlopen. Zij
sturen de importbestelling door naar onze Nederlandse collega’s.

Ondervind je problemen bij het gebruik van het formulier? Neem dan even contact op
met jouw accountmanager!
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