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Inleiding 
 
Deze handleiding beschrijft de User Interface van de Groothandelstoepassing. De interface biedt 
verschillende methodes aan om loten en leveringsbonnen aan te maken. Aan de hand van loten kan 
men leveringsbonnen aanmaken. 
Door middel van een leveringsbon kunnen er loten afgeleverd worden bij een groothandel, 
grootdistributeur of verkooppunt.  
 
 

Concept Groothandelstoepassing 
 
Via de User Interface kan er gewerkt worden met de beschikbare data van het groothandel platform 
van GLR.  

De logische workflow bestaat uit volgende stappen: 

● een slachthuis wijst een dier toe aan uw eigen groothandel 
● de dieren die toegewezen zijn aan uw groothandel worden getoond in de inbox 
● een of meerdere dieren worden vanuit de inbox gebundeld in een lot 
● dit lot wordt gebruikt in een leveringsbon 
● deze leveringsbon wordt afgeleverd aan een andere groothandel, een grootdistributeur of 

een verkooppunt 

 
Inbox overzicht 
 
De inbox is het vertrekpunt om met dieren te werken. Dit zijn alle dieren die behoren tot de eigen 
groothandel. Op elke rij in het overzicht worden de gegevens van het dier getoond. 
  

 
 
De labelwaardigheid van het dier wordt getoond aan de hand van 2 symbolen. De labelwaardigheid is 
belangrijk bij het afleveren van een leveringsbon.  
 
Het dier in onderstaand voorbeeld is waardig voor de labels: GLR, BBQS, DELHAIZE, SPAR, CORA en 
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MATCH.  
Daarentegen is het niet waardig voor COLRUYT, LIDL, ARDEN’BEEF (AB) en ALDI. 
 

 
 

De reden waarom een dier niet label-waardig is, kan geraadpleegd worden op het dier detail 
door op een label te klikken. De redenen worden getoond aan de hand van codes. Hieronder 
een lijst van mogelijk redenen. 

- weight : Gewicht buiten toegelaten waardes
 

- phMax : pH-waarde hoger dan 6
 

- category : Ongeldige categorie voor mannelijk/vrouwelijk dier
 

- classification : Ongeldige bevleesdheid voor mannelijk/vrouwelijk dier
 

- fat : Ongeldige vetheid, Ongeldige vetheid voor mannelijk/vrouwelijk dier
 

- facility : Beslag niet erkend
 

- facilityUnknown : Beslag niet gekend in Belbeef-database
 

- invalidBeslag : Beslagnummer niet erkend
 

- breedUnknown : Ras onbekend
 

- breed : Niet toegelaten ras
 

- monitoringperiod : Opvolgingsperiode niet gerespecteerd
 

- age : Geboortedatum/leeftijd niet gekend
 

- ageMinimum : Leeftijd dier jonger dan 12 maanden
 

- ageMaximum : Leeftijd mannelijk/vrouwelijk dier ouder dan 26/78 maanden 

- slaughtermethod: Niet toegestane verdovingstechniek (slachtgegevens) 
 

Dieren toewijzen aan een lot vanuit het Inbox overzicht 
 

In het inbox overzicht is het mogelijk om dieren te selecteren en deze toe te voegen aan een nieuw 
lot of aan een bestaand lot.  

Selecteer de dieren die je aan een lot wil toewijzen, en klik vervolgens op het lot bovenaan de pagina 
waaraan je de dieren wil toewijzen. Deze handeling kan ook gebeuren via de rechtermuis klik.  
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Dieren waarvan alle kwartieren toegewezen zijn aan een lot, verdwijnen definitief uit de 
inbox. Men kan deze dieren en de indeling ervan in loten en leveringsbonnen echter ten 
allen tijde terugvinden door het oornummer in te geven in het zoekveld in de zwarte balk 
bovenaan:  

 

 

Lot aanmaken/wijzigen 

In het formulier om een lot aan te maken, wordt er gevraagd om een lotnummer in te geven en het 
aantal kwartieren van het dier aan te duiden. Het aantal kwartieren kan aangepast worden. 
Standaard staat deze waarde ingevuld op het maximale aantal kwartieren dat nog beschikbaar is voor 
het dier in kwestie.  
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Een dier toevoegen aan een lot kan aan de hand van het oornummer. Bij het selecteren van het 
correcte oornummer kan het dier toegevoegd worden aan het lot in kwestie.  

 

 

Loten overzicht 

In het overzicht van de loten, worden alle loten getoond waar de groothandel toegang toe heeft.  

Primaire loten worden aangeduid met een blauw symbool, secundaire loten (zie verder) worden 
aangeduid met een rood symbool.  

 

 

Rechts in het overzicht wordt de status van het lot getoond. Een lot kan open staan en 
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dan kan het verwijderd of gewijzigd worden. Een lot krijgt status “open” wanneer het nog niet 
gebruikt is op een leveringsbon.  

Wanneer het lot wel op een afgesloten leveringsbon te vinden is, wordt het verzegeld. Dit wil zeggen 
dat het niet meer gewijzigd kan worden, maar het blijft nog steeds bruikbaar in het formulier van een 
leveringsbon.  

In het overzicht met de loten, worden default zowel de “open” als de “afgesloten” loten getoond. De 
status is dan “open + afgesloten”. Wil je enkel de “open” loten te zien krijgen, dan volstaat het de 
status aan te passen naar “open”.  

Standaard worden enkel de loten getoond die nog niet volledig opgebruikt zijn. Zodra het volledige 
gewicht van de karkassen in het lot op nul gevallen is, wordt het lot niet meer getoond. Je kan die 
nog wel te zien krijgen door “toon opgebruikte loten” aan te vinken.  

  

 

Secundaire loten 

Een primair lot (een lot bestaande uit enkel dieren, geen loten) kan samen met andere primaire loten 
gebundeld worden in een ander lot. Hierdoor ontstaat er een zogenaamd “secundair lot”  dat andere 
primaire loten bevat.  

Een secundair lot erft in dat geval de labelwaardigheid over van de primaire loten die erin vervat 
zitten.  

 

 

 

In het overzicht wordt een secundair lot getoond aan de hand van een rood symbool. Secundaire 
loten kunnen net als primaire loten toegevoegd worden aan een leveringsbon. Ook een secundair lot 
heeft een status “open” of “verzegeld”.  
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Leveringsbonnen 

Een lot kan eenvoudig toegevoegd worden aan een leveringsbon in het overzicht van de loten. Dit 
kan door een lot te selecteren en dit toe te voegen aan een bestaande of een nieuwe leveringsbon. 
Loten die afgesloten zijn, kunnen niet meer gewijzigd worden, maar kunnen wel nog gebruikt worden 
om op een leveringsbon te plaatsen.  

 

 

De leveringsbon is de laatste stap in het proces van de toepassing. Op een leveringsbon worden de 
loten geplaatst die af te leveren zijn aan de gewenste begunstigde.  

Wanneer een leveringsbon verstuurd wordt naar de begunstigde, krijgt deze de status “afgesloten”. 
Net als bij een verzegeld lot zorgt dit ervoor dat de leveringsbon verzonden en dus niet meer 
wijzigbaar is. In het overzicht van de leveringsbonnen worden open en afgesloten leveringsbonnen 
opgesplitst aan de hand van de tabs bovenaan de pagina.  
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Leveringsbon aanmaken/wijzigen 

 

In het formulier van de leveringsbon wordt er verwacht volgende elementen mee te geven: 

● De begunstigde: een groothandel, grootdistributeur of verkooppunt waartoe deze 
leveringsbon gericht is. Op deze vestiging wordt het vlees geleverd.  

○ Groothandel: aan te duiden als het vlees aan een andere deelnemende groothandel 
geleverd wordt. Alle aan het GLR deelnemende groothandels zijn hierin opgenomen.  

○ Grootdistributeur: aan te duiden wanneer het vlees geleverd wordt aan de 
hoofdzetel of de centrale van de grootwarenhuisketen.  

○ verkooppunt: aan te duiden wanneer het vlees rechtstreeks geleverd wordt aan het 
verkooppunt, al dan niet gefactureerd aan de hoofdzetel van de grootdistributeur 
(zie verder onder “verkooppunten”.  

● De referentie: een referentie die de leveringsbon identificeert. Deze naamkeuze staat vrij en 
is enkel zichtbaar bij de eigen groothandel en in de interface van de begunstigde van de 
leveringsbon (groothandel, grootdistributeur of verkooppunt). 

● De datum: Deze staat default op de datum van ingave, maar kan desgevallend aangepast 
worden. Deze datum kan maximaal 1 dag in de toekomst liggen.  

● De loten: loten kunnen steeds verwijderd of toegevoegd worden aan de leveringsbon zolang 
de leveringsbon open staat. 

● Het gewicht per lot: het gewicht (in kilogram) dat er van het desbetreffende lot gebruikt 
wordt en verstuurd wordt naar de begunstigde.  

● Het verpakkingstype: dropdown met keuzemogelijkheid uit ‘karkas’, ‘PAT’ of ‘Consument 
verpakking’. Aan de hand van deze keuze zal de karkasbijdrage automatisch berekend 
worden. 
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Detail afgesloten leveringsbon 

In het detail van een afgesloten leveringsbon, is het mogelijk om de gegevens van deze leveringsbon 
te raadplegen. Op dit scherm is rechts bovenaan een knop “Download traceringsdocument” te 
vinden. Bij het klikken op deze knop, wordt er een pdf-document  gegenereerd met daarop al de 
oornummers van de dieren die op deze leveringsbon te vinden zijn. 

 

 

Verkooppunten 

Verkooppunten kunnen worden beheerd onder het hoofdmenu “Verkooppunten”. Onder dit 
menu-item kan een verkooppunt aangemaakt worden en eventueel aan een grootdistributeur 
gekoppeld worden (zie verder). Onder het tabblad “Overzicht” worden al de bewaarde 
verkooppunten  getoond. Deze verkooppunten zullen ook beschikbaar zijn in het formulier om een 
leveringsbon aan te maken.  

 

 

Een nieuw verkooppunt kan toegevoegd worden onder het tabblad “Zoek verkooppunt”. Hier kan er 
aan de hand van een BTW-nummer gezocht worden naar de juiste vestiging.  Op het resultaat kan 
eventueel nog gefilterd worden op postcode of gemeente.  

Indien het correct verkooppunt gevonden is, kan  “Voeg verkooppunt toe” gekozen worden.  
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Hierna kan er via een eenvoudig formulier een grootdistributeur gekoppeld worden aan het 
verkooppunt. Dit is echter niet verplicht.  

 

 

Het koppelen van een verkooppunt aan een grootdistributeur moet enkel gebeuren wanneer het 
vlees rechtstreeks aan het verkooppunt geleverd wordt, maar de facturatie via de hoofdzetel van de 
grootwarenhuisketen gebeurt.  

Controle veebeslag 

Onder het menu-item “Controle veebeslag” wordt een beknopt formulier getoond. Hier kan een 
beslagnummer van een producent ingevoerd worden. Bij het controleren van het ingegeven 
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beslagnummer wordt de GLR-waardigheid van dit veebeslagnummer getoond. Hier kan snel en 
eenvoudig de labelwaardigheid van een producent afgetoetst worden.  

 

 


