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In dit actualiteitenbericht willen wij u informeren over de registratie van het nieuwe teeltseizoen. In een volgend bericht
zullen wij u informeren over de het aanmaken van een nieuwe balans op 1 januari 2014.
Nieuwe teelten zijn aangemaakt
Inmiddels hebben wij de nieuwe teelten aangemaakt, tenzij u dat zelf al had gedaan in het programma. De begindatum
van de nieuwe teelt sluit aan op de einddatum van de vorige teelt. Omdat wij standaard een einddatum van 30 november
hadden staan, hebben de teelten van 2014 in de meeste gevallen een begindatum van 1 december. Dat zal niet altijd
kloppen.
Het programma gaat ervanuit dat dat u alle gewasbescherming en meststof-verbruiken van de nieuwe teelt op een teelt
van 2014 registreert. Indien dat niet gaat omdat de datums niet kloppen, dan kunt u de juiste begindatum van de nieuwe
teelt per email of telefonisch aan ons doorgeven. Wij passen het dan voor u aan
Om te controleren hoe de teelten nu in het programma staan, volgt u de volgende stappen:
1)

‘Klik’ op het roze tabblad ‘mijn gegevens’

2)

‘Klik’ op het blauwe tabblad ‘Teelten’
U ziet nu een overzicht van de teelten die bij u in het programma staan

3)

1-12-2014

30-11-2015

1-12-2013

30-11-2014

Klik vervolgens op de regel met de teelt die u wilt bekijken.
In verband met een foutje in het programma, kunt u momenteel uw gegevens niet zelf aanpassen.

Toelichting gegevens
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Telersnummer, zaai- en plantdatum en datum eerste oogst zijn alleen
noodzakelijk indien de gegevens naar The Greenery doorgestuurd
moeten worden.
De begindatum teelt is de datum waarop gestart wordt met de werkzaamheden voor de nieuwe teelt.
De einddatum van de teelt is de datum waarop de oude teelt opgeruimd is.
Vul in ditzelfde scherm ook de ‘Standaard toepasser’ en
‘Eindverantwoordelijke’ in. Dit is onder andere van belang
voor uw Biologie leveringen en handig bij het invoeren van
de verbruiken. .
Contact
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Servicedesk, telefoon (010) 800 84 50, e-mail
servicedesk@groeiservice.nl. U kunt deze en voorgaande actualiteitenberichten terugvinden in ons programma onder
het kopje ‘Tips’. http://gsnet.groeiservice.nl/8/Tips-en-actualiteiten.

