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Appswitcher
Via de appswitcher kunt u makkelijk en snel wisselen tussen 
applicaties. De appswitcher is te herkennen aan het kubusteken 
rechtsboven in de blauwe balk van het scherm. De appswitcher is 
alleen te zien als u de applicatie opent op uw laptop of pc.

Mijn CRV

Overzicht Direct naar

Vanaf dit kopje kunt u direct doorklikken naar het gewenste  
product dat u bij ons afneemt. Denk hierbij aan: CRV Dier,  
CRV Bedrijf, CRV HerdOptimizer, CRV Mineraal en de CRV 
FosfaatPlanner. 

Laatste documenten
De meest recente documenten worden hier getoond. Bekijk hier 
bijvoorbeeld het stieradvies, de MPR uitslag of proefmelkformulieren. 

Laatste facturen Bekijk hier de meest recente facturen voor uw bedrijf. 

Producten
Categorie:  
Alle producten  
en diensten

Alle producten en diensten waar u zich nog voor kunt aanmelden  
bij CRV.

Categorie:  
Fokkerij advies producten

Hier kunt u zich aanmelden voor het Stier Advies Programma (SAP)

Categorie:  
Management producten

Hier kunt u zich aanmelden voor het CRV Managementpakket of 
CRV Bedrijf, CRV Dier en CRV CRV HerdOptimizer

Categorie:  
Mijn deelnames

Hier vindt u alle actieve deelnames die uw bedrijf heeft bij CRV. 

Documenten Alle documenten

Bekijk hier: het stieradvies, MPR uitslag, MPR voeding,  
MPR kwaliteit, MPR jaaroverzichten, vruchtbaarheidsattenties, koe-
attenties,  fokkerij overzichten en proefmelkformulieren. U kunt deze 
ook downloaden of afdrukken door middel van de knoppen:      

Facturen Alle facturen Bekijk hier online de facturen voor uw bedrijf.      

Instellingen Bedrijfsgegevens
Uw bedrijfsgegevens staan hier vermeldt zoals deze bij ons bekend 
zijn. Wilt u dit wijzigen? Neem dan contact opnemen met de 
klantenservice. 

E-mailvoorkeuren
Hier kunt u aangeven of u facturen digitaal of per post wilt 
ontvangen en hoe u de orderbevestigingen en attenties voor de 
MPR uitslag wilt ontvangen.

Machtigingen (JoinData) Hier kunt u zien waar u CRV en andere organisaties voor gemachtigd 
heeft via Joindata, en eventueel doorklikken naar de website van 
Joindata voor wijzigingen.

Type oormerken
Stel hier uw oormerkleverancier in. Het bestellen van de verloren 
oormerken kunt zelf doen via CRV Dier → Invoer → Oormerken 
bestellen. 
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Mijn CRV - Hulp en Service

Hulp en Service Snelle Start Gids
Deze snelle start gids helpt u op weg met de nieuwe systemen. U 
kunt lezen hoe u een account kunt aanmaken en hoe u producten 
zelf activeert. 

Handleiding Mijn CRV Hier vind u de nieuwste handleiding van Mijn CRV

Wat is nieuw? (Releases)
Hier ziet u wanneer er een nieuwe versie (release) live gegaan is en 
wat er veranderd is.

Veelgestelde vragen Hier vind u veelgestelde vragen met antwoorden

Contact opnemen
Hier staan de openingstijden van CRV en het telefoonnummer van 
de klantenservice van CRV

Mijn CRV - Feedback

Heeft u feedback

Hoe tevreden bent u met Mijn CRV? 
Heeft u dingen die u mist? Dan kunt u dit met ons delen via de 
feedbackknop, de feedbackknop vindt u onderaan iedere pagina. 
Voor directe problemen kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van CRV.


