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HANDLEIDING : AFDRUKKEN GEPERSONALISEERDE
VKI-ETIKETTEN VIA HET VEEPORTAAL
De code van het type etiketten dat bruikbaar is voor het afdrukken van de VKI-stickers is
Avery N° L7162 (Je kan ook een A4 stickerblad gebruiken waarbij je na afdruk de stickers verknipt)

1. Aanmelden in Veeportaal
Surf naar www.dgz.be en klik rechtsboven op ‘MIJN DGZ’.

Vervolgens klikt u op de knop ‘START VEEPORTAAL’

Geef jouw gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Aanmelden’.
(Opgelet: gebruikersnaam en paswoord zijn hoofdlettergevoelig)

Je ziet nu de pagina met berichten (het prikbord).
Klik bovenaan op ‘Sanitel.net-PRD’, zo klik je door naar de startpagina van Veeportaal.

FL_A_016_20201127

Afdrukken gepersonaliseerde VKI-etiketten via Veeportaal

Pagina 1 van 3

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
info@dgz.be • 078 05 05 23 • www.dgz.be

1. VKI-etiketten opvragen
•

Klik in het hoofdmenu op ‘Overzicht Rapporten’

•

Open het balkje onder de rubriek ‘Rapport categorieën’ en klik ‘Etiketten’ aan.

•

Klik op het blauwe vinkje voor het rapport ‘VKI-etiketten’

•

Kies onder ‘Selectiecriteria’ het aantal gewenste stickers en klik de gewenste taal
aan.

•

Klik nu uiterst rechts van het beslagnummer op de knop ‘Afdruk’.
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•

Het rapport opent in een nieuw scherm. Je kan het rapport vervolgens afdrukken
door op het printericoontje te klikken.

•

Kijk uw printerinstellingen na. Deze moet als volgt ingesteld staan:

Indien er geen nieuw scherm geopend wordt, kijk dan na of er geen pop-ups geblokkeerd worden. De
‘Handleiding voor het aanpassen van de pop-up instellingen’ kan je via volgende link raadplegen:
https://www.dgz.be/publicatie/handleiding-pop-instellingen-voor-veeportaal
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