Laboratoriumopdrachten via

mijnNaktuinbouw

Papier wordt steeds meer vervangen door digitale en

Vragen?

online oplossingen. Efficiëntie en transparantie zijn

Heeft u na het lezen van deze gebruiksaan-

belangrijke thema’s geworden. Daarom heeft Naktuin-

wijzing nog vragen of opmerkingen over het

bouw mijnNaktuinbouw ontwikkeld. Een toegankelijk
en gebruiksvriendelijk systeem waarin u 24 uur per
dag, 7 dagen in de week inzage heeft in uw bedrijfs-

opgeven van opdrachten voor laboratoriumonderzoek via mijnNaktuinbouw?
Neem dan contact
op via mijn@naktuinbouw.nl

dossier. U kunt hier onder andere uw opdrachten

of tel. +31 (0)71 332 62 87

doorgeven voor laboratoriumonderzoek.

(helpdesk mijnNaktuinbouw, Laboratoria)

1

Zo werkt het
mijnNaktuinbouw kunt u gebruiken voor het
opgeven van opdrachten voor laboratoriumonderzoek en het bekijken van uitslagen.
U kunt zich via de website aanmelden.
Via www.naktuinbouw.nl, ‘Direct regelen’,
klikt u op ‘mijnNaktuinbouw’. (1)

Inloggen
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Indien uw organisatie nog niet in bezit is
van een login en wachtwoord, dan kunt u
deze aanvragen. (2) Wij adviseren dat dit
gebeurt door een centraal persoon binnen
uw organisatie die al bij ons bekend is voor
de opgave van laboratoriumopdrachten.
Uw aanvraag wordt door Naktuinbouw gecontroleerd aan de hand van de bij ons bekende
gegevens. Daarna ontvangt u een wachtwoord.

Uw bedrijfsdossier
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Na het inloggen op mijnNaktuinbouw krijgt
u toegang tot uw bedrijfsdossier. Bij het
menu-onderdeel ‘Laboratoria’ (3) heeft u
vier mogelijkheden:
● Nieuwe opdracht
Hier kunt u een nieuwe opdracht voor
laboratoriumonderzoek verzenden.
● Verzamelopdracht
Hier kunt u, met een XML-bestand,
meerdere opdrachten tegelijk verzenden.
● Overzicht opdrachten
Hier vindt u een overzicht met al uw
opdrachten voor laboratoriumonderzoek.
● Overzicht uitslagen
Hier vindt u een overzicht met alle uitslagen van uw laboratoriumonderzoeken.

Nieuwe opdracht
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(4)
De velden met een sterretje zijn verplicht.
Selecteer het gewas uit de lijst waar u een
aanvraag voor doet. Staat het gewas er niet
tussen? Neem dan contact met ons op via
mijn@naktuinbouw.nl
U kunt bij ‘Ras’ de keuze maken uit de lijst
van voorgedefinieerde rasnamen door op
het pijltje in het zoekveld te klikken en een
keuze te maken. Ook kunt u uw eigen ras
ingeven. Klik dan in het zoekveld en typ uw
rasnaam in. De naam van het ras zal op het
attest worden afgedrukt.
Wanneer u gebruik maakt van een eigen
barcodesysteem, dan kunt u deze code
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invoeren in het veld ‘Barcode identificatienummer’. U dient het monster ook te voor
zien van deze barcode. Het veld ‘Referentienummer’ kunt u gebruiken om bijvoorbeeld
een inkoopnummer in te voeren.
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Op basis van het materiaal, gewas en type
onderzoek wordt aan de rechterkant de
mogelijke toetsen getoond. (5) Aan het einde
van de regel vindt u een plussymbool (+).
Hiermee kunt u toetsen selecteren. Deze
komen dan onder het kopje ‘Geselecteerde
toetsen’ te staan. Om een geselecteerde toets
te verwijderen, klikt u op het min-symbool
(–) aan het einde van de regel. Heeft u een
aanvullende opmerking bij deze toets, dan
kunt u dit aangeven in het veld ‘Opmerking’.
Als alle toetsen zijn geselecteerd, drukt u op
‘Opdracht opslaan’.
Hierna krijgt u een bevestiging van uw
opdracht met daarin drie keuzes: (6)
● Inzien van de details van de net
ingevoerde opdracht.
● Het doen van een nieuwe aanvraag.
● Teruggaan naar het overzichtsscherm
van de opdrachten.
Als u kiest voor het inzien van de details van
de opdracht (7), dan ziet u – naast uw zojuist
ingevoerde gegevens – een inschrijfnummer
en een Naktuinbouw-barcode.
Wanneer u geen eigen barcodesysteem heeft,
kunt u de hiernaast getoonde barcode downloaden en eventueel direct printen. (8)
Let op: Voorzie het monster dat u naar ons
opstuurt altijd van een INS-, monsternummer
of een barcode.

Verzamelopdracht
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(9)
U kunt meerdere opdrachten tegelijk
aanleveren. Hiervoor is een vast XMLbestand ontwikkeld. Als u hier gebruik
van wilt maken, neem dan contact op via
mijn@naktuinbouw.nl
Als u het XML-bestand heeft ingevuld, geeft
u het document een naam en kunt u het bestand uploaden. Door op ‘Bladeren’ te klikken, wordt de Verkenner van uw computer
geopend. Selecteer het bestand en klik op
‘Verzamelopdracht uploaden’. U krijgt hierna
een melding dat uw opdracht is verzonden.
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Overzicht opdrachten (10)
Op het overzichtsscherm kunt u alle lopende
opdrachten terugzien. U kunt in de zoekvelden data invoeren om snel een opdracht
terug te vinden.
Klik op het rode pijltje om de details van
deze opdracht in te zien.
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Overzicht uitslagen (11)
In het overzicht van uitslagen worden alle
afgesloten onderzoeken getoond met de
bijbehorende uitslagen. Ook in dit scherm
kunt u met behulp van de verschillende
zoekvelden snel een opdracht terugvinden.
Klik op het rode pijltje om de details
– inclusief de uitslagen – in te zien.
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