Instructie toevoegen datakoppeling
Inleiding
Deze werkinstructie beschrijft de stappen die doorlopen moeten worden door een
veehouder om een datakoppeling aan te maken om gegevens in te lezen in zijn
KringloopWijzer.
Om gegevens te kunnen inlezen dient de veehouder een machtiging voor een
datakoppeling aan te maken. Deze machtiging is van toepassing op dataleveringen door
de dataleverancier aan Zuivelnl ten behoeve van de KringloopWijzer. Machtigingen
worden vastgelegd op niveau van het klantnummer dat de veehouder heeft bij de
betreffende gegevensleverancier. Hierbij kan het klantnummer de betekenis hebben van
tanknummer of afleveradres, afhankelijk van de terminologie bij de gegevensleverancier.

Stappenplan
Voorwaarden
Om een machtiging voor datakoppeling te kunnen aanmaken dient aan de volgende
voorwaarden te zijn voldaan:



De veehouder dient zich met eHerkenning te hebben aangemeld en geregistreerd
als gebruiker en deelnemer.
De veehouder dient te zijn ingelogd als veehouder.

Stap 1:

Ga naar Machtigingen
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Stap 2:

Klik op Overzicht datakoppelingen

Er verschijnt nu een overzicht van de koppelingen die reeds eerder zijn aangemaakt. Als
dit de eerste koppeling is, is het scherm leeg.
Stap 3:

Klik op Toevoegen Datakoppeling

U komt nu in het scherm waarmee een nieuwe datakoppeling kan worden aangemaakt.
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Stap 4 Kies Organisatie
Als eerste moet gekozen worden voor de organisatie die de gegevens gaat aanleveren

Als de leverancier niet in de lijst aanwezig is (en wel wordt verwacht) graag contact
opnemen met support@dekringloopwijzer.nl.
Stap 5 Kies Klantnummer toevoegen
Het kan zijn dat er al een klantnummer staat. Als dit het juiste nummer is, kan dit
worden gekozen. Als er nog geen klantnummer staat vermeld of het juiste klantnummer
er niet bij staat, klik dan op <Klantnummer toevoegen>
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Stap 6 Vul klantnummer in en klik op Toevoegen
Vul uw klantnummer bij de betreffende organisatie in. Let hierbij goed op mogelijke
voorloopnullen.

Klik vervolgens op <Toevoegen> en daarna op <Sluiten>
Stap 7 Klik op verzenden
Check of de juiste gegevens zijn gekozen en check of de vooringevulde begindatum
correct is en klik daarna op <Verzenden>.

De machtiging wordt nu aangemaakt.
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Stap 8 Overzicht aanwezige datakoppelingen
U komt nu weer in het overzichtsscherm Overzicht Datakoppelingen. Als het goed is, ziet
u de nieuwe machtiging in het scherm. Na het toevoegen van een datakoppeling duurt het

minimaal een dag voordat de gegevens in uw KringloopWijzer zichtbaar zijn.

Indien u een machtiging wilt wijzigen klik op het “Pennetje”
Indien u een machtiging wilt intrekken, klik op ”Verkeersbord”
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