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Inleiding

1.

Als uitbreiding van de website van OVOCOM vzw werd een database (de zgn. ‘Labo-tool’)
ontwikkeld. Met deze tool:
kunt u uw competenties publiceren op de OVOCOM website;
kunnen bedrijven een labo zoeken dat voldoet aan de gezochte competenties.

-

U bent verantwoordelijk voor de informatie die u in de database ingeeft. De bedrijven van
hun kant blijven verantwoordelijk voor het controleren van de gevonden informatie.

2.

Het doel van de Labo-tool
Voor u.

2.1.

Aangezien de website van OVOCOM vzw door veel FCA-bedrijven actief in de feed (en food)
wordt bezocht, is het de ideale manier om kenbaar te maken welke analyses u uitvoert.

Voor de FCA-bedrijven.

2.2.

De reeds bestaande informatie over de laboratoria op de website van OVOCOM wordt nu op
een gebruiksvriendelijkere manier aangeboden. De zoekfunctie helpt de bedrijven om sneller
informatie op te zoeken en om gemakkelijker een antwoord te vinden op gerichte vragen als:
‘Welke labo’s analyseren een welbepaalde parameter (al dan niet gekoppeld aan een
bepaalde matrix)?’ of ‘Over welke competenties beschikt een bepaald laboratorium?’.

3.

Hoe te beginnen?
Registratie.

3.1.





Indien u zich willen laten registreren om uw gegevens op de OVOCOM website te
publiceren, dan moet u zich eerst kenbaar maken.
Vul hiervoor de velden in die zichtbaar zijn onder de link
http://www.ovocom.be/labregistration.aspx. Deze link staat niet onder paswoord.
Hiervoor hoeft u dus niet in te loggen.
De registratie is voltooid op het moment dat u alle velden volledig heeft ingevuld, en
u bevestigt door op ‘OK’ te klikken.
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Figuur 1: Printscreen van link www.ovocom.be/labregistration.aspx
Als voorbeeld werd hier gewerkt met het fictieve labo ‘Alles onder controle’, gevestigd in
Leuven:
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Figuur 2: Ingevulde registratie van fictief labo ‘Alles onder controle’

Figuur 3: ‘Algemene voorwaarden’ in link http://ovocom.be/labregistration.aspx

Wanneer u niet alle verplichte velden invult en/of de onderste zin niet aanvinkt, krijgt u een
foutmelding.
Wanneer de registratie correct verlopen is verschijnt een groene balk net onder de titel. Als
gevolg van deze registratie wordt een mail verstuurd naar ‘info@ovocom.be’.
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U bent nu geregistreerd bij OVOCOM vzw.
3.2.

Betaling jaarlijkse bijdrage.

U ontvangt nu een factuur van OVOCOM voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage.

3.3.

Ontvangst paswoord + login.

Van zodra OVOCOM de betaling van uw jaarlijkse bijdrage heeft ontvangen, ontvangt u een
persoonlijke login met paswoord (op dezelfde wijze als deze die toegang geeft tot de FCAdocumenten).
Met deze login beschikt u over bijkomende toegangsrechten tot de Labo-tool, en kunt u uw
competenties ingeven

3.4.

Ingave van uw competenties.

Om toegang te krijgen tot het gedeelte “competenties” van de Labo-tool, dient u eerst in te
loggen met uw login en paswoord via deze link:
http://www.ovocom.be/labcompetencies.aspx.
Hierdoor wordt de onderliggende informatie zichtbaar.

Figuur 4: http://www.ovocom.be/labcompetencies.aspx vóór inloggen
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Figuur 5: http://ovocom.be/labcompetencies.aspx ná inloggen

U kunt nu bewijsstukken onder de vorm van Word-, Excel- of PDF-bestanden toevoegen.
Kies bestand en klik dan op ‘Bestanden opladen’.

U kunt ook diverse matrices selecteren (met de knop ‘Matrix toevoegen’) en vervolgens
linken aan parameters en kwalificaties door de gewenste keuzevakken aan te vinken.

...................................
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....................................

.....................................

......................................

Figuur 6: Competenties voor fictief labo ‘Alles onder controle’

Nadat u de competenties hebt vervolledigd klikt u op ‘OK’. Er verschijnt een disclaimer op het
scherm:
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Figuur 7: Disclaimer bij labo competenties.

Klik op ‘Akkoord’ om verder te gaan. De inschrijving van uw laboratorium is nu voltooid.

3.5.

Opzoeken van een labo met gewenste kwalificaties.

Een bedrijf dat meer informatie wenst over de labo’s kan deze verkrijgen via de link
http://www.ovocom.be /labsearch.aspx#. Deze link is niet beveiligd met een login en
paswoord.
Met de zoekfunctie kunnen de bedrijven een laboratorium zoeken op naam of op basis van
de analyses die een laboratorium uitvoert.
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Figuur 8: http://www.ovocom.be /labsearch.aspx#

Met de gedetailleerde zoekopdracht kunnen de bedrijven onder andere zoeken op
verschillende parameters tegelijk.
Een voorbeeld: mengvoeder + dioxine

Figuur 9: Resultaat met fictieve labo’s van gedetailleerde zoekfunctie: mengvoeder
en dioxine
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De bedrijven verkrijgen een lijst met labo’s en hun kwalificaties. Bij de oranje kwalificaties is
er een document opgeladen door het labo, bij de zwarte tekst is dit niet het geval.
Door te klikken op ‘Alle competenties’ worden de competenties die niet opgenomen zijn in de
zoekresultaten zichtbaar.
In dit voorbeeld staan A Labo,Alles onder controle, Labo De wulf en Labo du test ook bij de
zoekresultaten omdat ze wel dioxine analyseren, maar niet op de matrix mengvoeders.

Figuur 10: zoekresultaten voor mengvoeder + dioxine, met uitgeklapte tekst.

4.

En verder?

Indien er tijdens het jaar aanpassingen en/of aanvullingen gebeuren aan de kwalificaties van
uw laboratorium, blijft het onder uw verantwoordelijkheid om dit aan te passen in de tool.
De eenvoudigste manier om uw competenties aan te passen is door op onderstaande link te
klikken:
http://www.ovocom.be/labcompetencies.aspx Na inloggen ziet u onmiddellijk alle eerder
ingegeven competenties.
U zult van OVOCOM een factuur krijgen voor uw jaarlijkse bijdrage telkens 11 maanden na
betaling van de vorige factuur.
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5.

De helpdesk
Wie, waar en wanneer?

5.1.

-

5.2.

OVOCOM vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 514 01 86
E-mail: info@ovocom.be
Tijdens de kantooruren (9u tot 17u)

Waarvoor?

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen!
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