
Uw bestrijdingsplan
Handboek



In dit handboek vindt u 
De mogelijkheden voor inzage APC plan

Inloggen vanuit de site van MS Schippers - Mijn Schippers

Wanneer u gebruik maakt van meerdere diensten binnen de Schippers Groep
Wanneer u regelmatig werkt met de Schippers site

Inloggen vanuit de site van APC -  www.agropestcontrol.nl
Eenvoudige omgeving
Weinig afleiding

APC Digitaal

Digitaliseren is de toekomst! APC heeft een systeem ontwikkeld om alle informatie omtrent uw bestrijding online beschikbaar 
te stellen. Alles is zichtbaar in één overzicht, zoals het bestrijdingsplan, het logboek en de bevindingen. Daarnaast hebben we 
barcodescanning; elke lokdoos wordt voorzien van een unieke barcode en tijdens elke controle worden de lokdozen gescand 
en zijn de resultaten direct online beschikbaar. Zo heeft u altijd een actueel en compleet overzicht.



 
Vul uw inloggegevens in (e-mail adres of loginnaam)
 
Vul uw wachtwoord in en klik op inloggen

Bent u uw inloggegevens vergeten, klik dan op de link 
wachtwoord vergeten
 
Nieuw bij Schippers? Maak een account aan
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Uw persoonlijke omgeving genaamd Schippers
          Bent u niet in onderstaand scherm? Klik dan op de knop Mijn Schippers

Menu

Mijn modules

Inloggen vanuit de site van MS Schippers - Mijn Schippers

Ga naar www.schippers.nl

 
Klik met uw muis rechtsboven op de knop Inloggen

Inloggen vanuit de site van MS Schippers



Om het APC logboek te openen gaat u naar Mijn 
Modules in de menubalk in het zwarte deel links van 
de pagina. Het kan zijn dat u hiervoor naar beneden 
moet scrollen, sleep de grijze balk rechts naar 
beneden

Het kopje Mijn Modules toont alle modules waar u 
gebruik van maakt, hier kan dus ook enkel Agro Pest 
Control staan

Klik op de knop Agro Pest Control in de menubalk

Uw persoonlijke APC pagina 
U bent nu in uw persoonlijke Agro Pest Control Module

Hier vindt u

 Het digitaal logboek

 De Lokdoos Registratie

 Het visuele bestrijdingsplan

Scrollbalk  
Bovengenoemde onderdelen staan onder elkaar. Door middel van de scrollbalk aan de 
rechterzijde zijn alle onderdelen zichtbaar

1 DIGITAAL LOGBOEK - AGRO PEST CONTROL 

 
Klik op Toon meer voor een overzicht 
van alle bezoeken
 
Klik op Toon details voor de informatie 
rondom het bezoek



2 LOKDOOS REGISTRATIE 

Dit is het tweede onderdeel dat op uw persoonlijke APC 
pagina wordt getoond. Het beeld dat u hieronder ziet kan 
bij u afwijken. De hieronder getoonde afbeelding wordt 
getoond indien u lokdozen hebt met scancode. Hebt u 
normale lokdozen, dan wordt dit handmatig aangevuld

3 BESTRIJDINGSPLAN

Onderaan de pagina vindt u een plattegrond van uw 
persoonlijke bestrijdingsplan

Ga naar www.agropestcontrol.nl

 
Klik met uw muis rechtsboven op de knop APC logboek

 
Bent u voor de eerste keer op de website,
klik dan op de link wachtwoord vergeten 
 
Heeft u al meerdere malen de website bezocht,
vul uw e-mailaders en wachtwoord in

Het APC logboek openen vanuit de APC website



Volledige ontzorging door APC
Met dit pakket wordt u volledig ontzorgd. APC regelt alles voor u en u 
heeft gegarandeerd resultaat. Geen overlast van knaagdieren en vliegen 
meer op uw bedrijf. Wij staan voor u klaar en u bent verzekerd van een 
professionele en consequente aanpak. U kunt zich volledig richten op uw 
eigen werkzaamheden en u bespaart waardevolle tijd, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken.

APC

Rond Deel 12
5531 AH Bladel
0031-(0)497 330 176
info@agropestcontrol.eu
www.agropestcontrol.eu

Total Care:

 Vliegenbestrijding

 MADO-Service

  Knaagdierbestrijding

  Uitgevoerd door gecertificeerde  

 bestrijdingstechnici

 Aanpak volledig op maat

 Reductie in biociden


