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1 Focusbedrijf met maatregelen categorie 1 -2 - 3
De status van uw bedrijf bepaalt welke bijkomende maatregelen er genomen moeten worden op uw bedrijf.
Zo moet bij een categorie 2 bedrijf elke vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen onder de vorm van
een burenregeling vanuit of naar een exploitatie die tot uw bedrijf behoort, voorgemeld en nagemeld worden
bij de Mestbank. Categorie 3 bedrijven mogen geen burenregelingen afsluiten, hier moet alles via MAD.
Dus bij de landbouwer kan de keuze gemaakt worden en dan houdt EasyMap er rekening mee bij het
binnenhalen van de transporten.
Let wel op: eerst keuze maken, dan pas transporten binnentrekken. Indien de keuze nadien wordt aangepast
worden de reeds ingelezen transporten niet aangepast.
Om het dan correct in te lezen, best eerst alles wissen, categorie juist zetten en dan terug inlezen.

2 Forfaitaire mestsamenstelling varkens sinds 1/1/2018 +
aanpassing stock
De nieuwe forfaitaire samenstellingen van de varkensmest waren inmiddels opgenomen in EasyMAP. Bij het
overhalen van de stock naar het nieuwe productiejaar herkende EasyMAP de samenstelling niet en zodoende
gaf hij cijfers

Dit is opgelost! Als de stock op 31/12/2017 op forfaitaire samenstelling werd opgegeven, dan gaat EasyMAP
bij het overhalen de NIEUWE forfaitaire cijfers nemen.

3 Verwerkingsplicht na overname NER Dv met 25% verwerking
Sinds 1 januari 2018 is de omrekeningsfactor van 0.65 naar 0.64 gebracht.

4 Meer gegevens overnemen bij aanmaak nieuw productiejaar
Bij het overhalen naar nieuw productiejaar werden niet alle relevante gegevens in tabblad "water" mee
overgenomen (Distributiemaatschappij, abonneenummer, dakoppervlakte, …)
Deze worden nu wel standaard mee overgenomen naar een nieuw productiejaar

5 Aantal hangende issues verholpen
a. Onthouden van selectie in massabalans
Voortaan moet er maar 1x een transport toegewezen worden aan een "type dier" en onthoudt
EasyMAP dit voor alle diersoorten.
b. Aanpassen van eerste voederlijn
Was nog een bug die opgelost is
c. "nul" dieren bij maand- of veranderingsregister wordt automatisch 1
Een NUL gaf problemen bij de berekening van de regressie aangezien er gedeeld wordt door aantal
dieren. En wie deelt door nul,….
Voortaan laat EasyMap niet meer toe een "NUL" over te halen, dit wordt standaard een "1"
d. Tabblad grond: fosfaatklasse 1 & 2 zou nu altijd moeten kunnen ingevuld worden.

