Slachthuis en I&R
Nieuwe regelgeving vraagt van slachterijen om hun informatiesystemen steeds moderner te
maken. Litams biedt hiervoor de derde generatie van haar Slachthuis Registratie Systeem
(SRS) aan.

Litams SRS biedt de volgende
voordelen:
1. Automatische I&R afhandeling van elk
dier
2. Volledige traceerbaarheid van ieder
karkas.
3. Volledige ontzorging ten aanzien van
I&R

Hoe werkt SRS?
1. Van ieder schaap/geit wordt op moment
van slachten automatisch het
oornummer gescand. (Bij runderen dien
je barcode te scannen). Indien het
electronische oornummer (of de
barcode) niet leesbaar is, kan je het
levensnummer handmatig intoetsen op
een touchscreen display. Op deze
manier heb je met minimale inspanning
100% van de aangevoerde dieren
geregistreerd.
2. Van ieder levensnummer vragen we de
dierdetails bij I&R op. Deze omvatten
o.a. geboortedatum en UBN van
herkomst.
3. Bij de weegschaal (of op een ander door
jou aan te wijzen punt) verstrekt SRS
het levensnummer op een slachtlabel.
Hiermee heb je volledige
traceerbaarheid van aanvoer tot koelcel.
Op het slachtlabel kunnen we, naar
jouw wens, weergeven:
a. Levensnummer
b. Geboortedatum
c. UBN herkomst
d. Slachtdatum en -tijd
e. Slachtvolgnummer

4. Op dit label kan je verder ook
vastleggen:
a. Partijnummer
b. Karkasgewicht
c. Karkas beoordeling (bijv. obv
SEUROP)
d. Karkas bemerkingen
e. Slachthuis gegevens, zoals
i. Naam slachthuis
ii. EG-nummer
iii. Andere gegevens
5. Het karkasgewicht kan je eenvoudig
terugkoppelen naar je leveranciers.
Indien de leverancier bij Litams zit
gebeurt dit zelfs automatisch.
6. SRS kan ook gekoppeld worden met
andere systemen.
7. Litams biedt voorts de mogelijkheid om
inkoopfacturen te maken. Hiermee kan
je leveranciers betalen op basis van
karkasgewicht en karkaskwaliteit.
In ons derde generatie SRS systeem maken
we volop gebruik van moderne technologie.
Hierdoor kunnen we SRS aanbieden voor
slechts EUR 3.999,-, inclusief installatie,
oplevering en training, exclusief BTW.

Slachthuis en I&R
Abonnement

▪

Dag van aanvoer = dag van
slacht. Met andere woorden, de

SRS werkt met een Litams abonnement.
Dit abonnement omvat:
•
•
•
•

Alle software met levenslange garantie
(Onbeperkt) gebruik van de Litams app
7 dagen per week gratis gebruik Litams
helpdesk
Alle vragen van veehouders en andere
leveranciers inzake meldingen mag je
doorverwijzen naar Litams

Het abonnement kost EUR 8,- per maand
plus 6 cent per geslacht dier. Als je dus
1000 dieren per maand slacht, kost SRS
EUR 68,- excl BTW.
Let op: SRS verbruikt slachtlabels. Litams
levert deze labels voor EUR 340 per 10duizend stuks (slechts 3,4 cent per label).

Onderhoud en Garantie
Op Litams software zit levenslange
garantie. De kosten van het onderhouden
en verhelpen van problemen met het SRS
systeem zijn daarom inbegrepen in het
Litams abonnement. Op apparatuur bieden
we twee jaar garantie. Na twee jaar kan de
garantie verlengd worden voor slechts EUR
18,- per maand.

•

Veel gestelde vragen
•

•

Hoe vraag ik dierdetails op in geval van levende
keuring?
o Als je (I&R) diergegevens wilt inzien, kan
je de dieren scannen met de Litams
handscanner. Vervolgens verschijnen alle
dierdetails in de app (zowel op je
telefoon als op de PC).
I&R eist dat datum afvoer (bij veehouder, markt
of handelaar) en datum aanvoer (op slachthuis)
gelijk zijn. Hoe verzorgt SRS dit?
o Om tot sluitende I&R-meldingen te
komen, zijn goede afspraken met je
toeleveranciers noodzakelijk. In principe
zijn er drie modellen:

•

•

stal van het slachthuis is elke
avond leeg.
▪
Slachthuis bepaalt dag van
aanvoer. In dit geval wacht een
leverancier totdat de
aanvoermelding bij I&R is
klaargezet, waarna hij deze kan
doorzetten. (Met de app van
Litams kan dat zelfs vanaf je
telefoon).
▪
Leverancier bepaalt dag van
aanvoer. In dit geval is het van
belang dat het slachthuis iedere
dag de voorlopige meldingen via
de app op de telefoon doorzet.
Dit kost slechts enkele seconden
per koppel.
Hoe overbrug jet het lengeverschil tussen
volwassen dieren en 2 weken oude bokjes?
o Indien je kiest voor een verticale
antenne, dan levert Litams een
antenneplaat waar 4 antennes ingebouwd
zijn. Een multiplexer zet ieder van de
antennes om de beurt aan, zo’n 20 keer
per seconde. Hierdoor maakt het niet uit
waar het oormerk zich bevindt: dicht bij
de ketting of nabij de vloer – in alle
gevallen zal de antenne het oormerk
uitlezen.
Kan je SRS ook voor runderen inzetten?
o Ja, SRS kan desgewenst ook voor
runderen gebruikt worden.
Hoe leg ik de karkas kwaliteit en bemerkingen
vast?
o Anders dan veel andere systemen, werkt
Litams met een app. Deze app kan je
gebruiken op een telefoon, een tablet of
op een touchscreen scherm. Hierdoor kan
de kosten van apparatuur heel laag
blijven. Met de app kan je per karkas
kwaliteit en andere gegevens vastleggen.

