Mijn VLG

Het Mijn VLG kunt u uw adresgegevens, monstergegevens en facturen inzien. Daarnaast kunt u als dierenartsenpraktijk
gemakkelijk MBF formulieren genereren voor uw klanten.

Een account verkrijgen
Om toegang te krijgen tot Mijn VLG, kunt u dit aanvragen bij ons. Stuur hiervoor een e-mail naar:
mijn@vlg-bv.nl of registreer u via de website: mijn.vlg-bv.nl

Eerste stappen
U kunt inloggen via http://mijn.vlg-bv.nl met het wachtwoord die u van ons ontvangt. U kunt daarna
rechtsboven op uw scherm op “Mijn Account” klikken, om uw wachtwoord te wijzigen.
Ook kunt u hier eventueel een email adres opgeven, of uw weergavenaam veranderen.

Batchoverzicht
Door in het menu op “Mijn Testresultaten” te klikken, kunt u een overzicht krijgen van alle batches die
bij ons bekend zijn.

Door hier op door een batch te dubbelklikken, kunt u de details en testresultaten inzien

Batchdetails en resultaten
Het is mogelijk om de details van een batch en de resultaten die daarbij horen (zo ver bekend) in te zien.
Klik hiervoor in het batchoverzicht op een batch om in dit scherm te komen.

U kunt in elk tabblad gedetailleerde resultaten zien. Ook kunt u deze details inzien door op het plusje
voor een monsterregel te klikken.

Genereer MBF
Als u bij uw profiel pagina de sectie Mijn Klanten scrolt ziet u de knop MBF bij elke klant. Met deze knop
is het mogelijk om een via een 2-stappen plan uw MBF te generen. U wordt hierbij geassisteerd met het
invullen van de gegevens en u dient deze alleen nog te controleren.

Facturen inzien
Onder de knop facturen kunt u:




Overzicht van alle facturen
Sorteringen en vrij zoeken mogelijk
PDF download

Door in het hoofdmenu op Mijn Facturen te klikken, krijg je bovenstaand scherm te zien. Hierin kun je
zoeken en sorteren op facturen. Daarna kan deze in PDF formaat gedownload worden.
Let op! Deze facturen zijn slechts ter inzage. De papieren versie is leidend.

