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Instructie uploaden Partijregel - Identificatie / Chipnummers via CSV bestand. 

 

 

Voor de export van Vogels, Duiven enz. dienen de Poot- of - ringnummers van alle dieren per 

Productcode op certificaat te worden vermeld.  

Voor een enkele export kan deze op orderregel worden vermeld. Echter bij grotere aantallen 

gebruiken we hiervoor de Partijregel.  

In deze instructie wordt het gebruik van de partijregel uitgelegd en ook het invoeren van alle Poot- 

of ringnummers via een CSV bestand. 

 

1. Dit is een invulscherm van de orderregel met als voorbeeld 150 duiven. 
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2. Het invulscherm Poot - of ringnummer wordt niet ingevuld.  

 

 Bewaar en voeg partij toe.  

 

3. Om het CSV bestand te uploaden kies je nu voor Importeer.  

  
Het scherm opent je bestanden op de computer en u zoekt het desbetreffende CSV 

bestand op en selecteert het. 

Let op: het aantal tekens in het veld poot/ringnummer mag totaal van alle dieren 

niet meer dan 4000 tekens zijn. Zijn dit er meer dan de zending verdelen in 2 of 

meerdere orderregels. 

  

U ziet dan het volgende scherm. Alle velden negeren behalve Bewerking. 

Deze moet op vervangen staan 

 

 
 

 

De partijregels zijn nu toegevoegd. 

 
4. Om de geimporteerde CSV bestand ook op het certificaat te tonen dient U onder Documenten / 

keuzevelden/ af te drukken velden de juiste op te halen ringnummers aan te vinken. 



Instructie CSV upload partijregel vogels enz versie 2 dd. 29072020 

 

 

 
 

5. U kan de partij regels ook handmatig invullen: 

 Netto hoeveelheid 1 en Eenheid stuks. 

Partijnr. en Aantal wordt automatisch ingevuld. 

Daarna opslaan. 

 

 

Voorbeeld certificaat. 

 

 
 

CSV bestand. 
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Het CSV bestand dient aan onderstaande te voldoen. Op regel 1 de kenmerken exact overnemen. 

Vanaf regel 2 is iedere regel een partijregel in e-CertNL.   

Kolom A en B iedere cel dient uniek te zijn.  

 

Deze worden dan gevuld bij  Partijnr en Uw referentie.  

 

Kolom C wordt gevuld bij Poot - of ringnummer  

 

  
 

De cellen in Excel kan automatisch worden  door genummerd. 

 

Als u in cel A2 en A3 bijv.1 en 2 typt dan kan u als u deze beide selecteert de rij naar beneden 

slepen en dan wordt deze automatisch doorgenummerd. 

 

Let op: het aantal tekens in het veld poot/ringnummer mag totaal van alle dieren 

niet meer dan 4000 tekens zijn. Zijn dit er meer dan de zending verdelen in 2 of 

meerdere orderregels. 

 


