Nordic Claw App

Brugermanual

Nordic Claw App er udviklet af Mtech (Finland) i samarbejde med SEGES, Faba (Finland), Animalia
(Norge) og Växä (Sverige).

Side 1

Indhold
1.

LOGIN ............................................................................................................................................................ 2

2.

MENU ............................................................................................................................................................ 3

3.

INDSTILLINGER .............................................................................................................................................. 5

4.

BESÆTNINGSLISTE ......................................................................................................................................... 7

5.

DYRELISTE...................................................................................................................................................... 9

6.

REGISTRERING AF KLOVBESKÆRING ........................................................................................................... 10

7.

RAPPORTER ................................................................................................................................................. 13

8.

SEND TIL DATABASE .................................................................................................................................... 16

9.

BACKUP / GENINDLÆS ................................................................................................................................ 17

Side 2

1.

LOGIN

Vælg først Denmark. Du vil blive omdirigeret til dit almindelige login for klovregistreringsprogrammet.

Indtast BrugerID og kodeord:

Side 3

2.

MENU

Hovedmenu:

Knap/område
Besætningsliste
Send til database
Backup/genindlæs
Indstillinger
Log ud

Forklaring
Går til besætningsliste.
Sender ikke-sendt data til Kvægdatabasen. Tallene viser antal klovbeskårne dyr/antal
besætninger.
Åbner vindue for backup versioner og mulighed for at genskabe data fra backup.
Gå til brugerindstillinger.
Logger ud af programmet.
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Du kan altid tilgå menuen fra menu-ikonet i øverste venstre hjørne af skærmen:
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3.

INDSTILLINGER

Husk at gemme dine indstillinger, når du ændrer dem.
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Knap/område/funktion
Vis tidligere beskæring
Email

Sprog
Automatisk backup
Tastatur
Store navigationsknapper
Vælg ben før sygdom

Sygdomsrækkefølge

Forklaring
Vælg denne funktion hvis du ønsker, at dyrenes tidligere klovbeskæring som
standart vises først på klovbeskæringssiden.
Hvis du ønsker at sende en pdf-rapport med resultatet af besætningens
klovbeskæring, kan du skrive de mailadresser, der skal modtage rapporten. Det
kunne være driftlederen, dyrlægen og/eller kvægbrugskonsulenten. Adresserne
adskilles med et komma.
Det er muligt at vælge engelsk, finsk, svensk, dansk norsk.
En backup version af ikke-sendt data bliver automatisk gemt på serveren. Data
kan så genskabes fra en anden pc/tablet/smartphone.
Vælges hvis du ønsker at et tastatur vises på Besætningslisten og Dyrelisten.
Vælges hvis du ønsker store navigationsknapper på listerne (specielt velegnet
på devices, hvor touch & scroll ikke virker særlig godt).
Vælges hvis du ønsker at registrere et ben færdig ad gangen. Kan med fordel
anvendes hvis flere arbejder på samme klovbeskæringsboks og hvor en person
registrerer hvad de andre melder. Ellers vælger programmet sygdom først og
dernæst ben.
Her vælges rækkefølgen for hvordan de forskellige sygdomme skal vises på
registreringsbilledet.
Den enkelte sygdomsknap trækkes i de seks prikker og slippes på det ønskede
sted.
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4.

BESÆTNINGSLISTE

Besætningerne, der er hentet ned i programmet vises på listen og nye besætninger kan tilføjes listen:

Ved at klikke på besætningsrækken vises besætningssiden med disse mulige handlingsknapper:
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Knap/område/funktion
Hent ny besætning

Forklaring
Downloader besætningsdata fra Kvægdatabasen på den valgte besætning.

Besætningsnummer
Ejer
Email

Besætningsnummer fra Kvægdatabasen.
Navn på ejer.

Behandlet
Alle
Behandlingsdato
Sidst opdateret
Seneste klovbeskæring
Dyreliste
Genindlæs data
Rapporter
Noter
Send til database
Slet besætning

Viser de indtastede emails. Mailadresser kan redigeres ved at klikke på
Antal beskårne dyr i aktuelle besætning ved dette besøg.
Total antal dyr i besætningen.
Dato for besøg.
Dato for seneste upload af besætningen fra Kvægdatabasen.
Dato for seneste klovbeskæring.
Åbner dyrelisten for besætningen.
Opdaterer besætningens data fra Kvægdatabasen.
Åbner rapporten for besætningen.
Åbner et bemærkningsfelt, hvor generelle kommentarer
klovbeskæringsbesøget kan noteres.
Sender data til Kvægdatabasen.
Sletter besætningen fra programmet.

for
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5.

DYRELISTE

Besætningsnummer og ejer er altid synlig i toppen af dyrelisten. Du kan begynde klovbeskæring ved at klikke på
dyrerækken. Dyrelisten vises med både navigationsknapper samt tastatur, da det er tilvalgt i Indstillinger:

Knap/område/funktion
Søgefelt for individnummer
Alder
Ko/tyr
Besætning
Rapport
CKRdyrnr, Løbenr,
Behandlingsdato
CKRdyrnr
Løbenummer
Alder (m)
Behandlingsdato
Klovikon

Alder

Forklaring
Fremsøg et dyr ved at taste de første cifre i individnummeret. Dyrelisten
filtreres til de mulige dyr.
Bestemte aldersgrupper kan fremsøges ved at taste fra-til alder, i måneder.
Ved at klikke på kønnet vises enten kun køer eller kun tyre.
Går tilbage til besætningssiden. Ved her at klikke Dyreliste returneres til
dyrelisten.
Åbner opdateret rapport over udførte beskæringer og behandlinger for
besætningen.
(m),
Ved at klikke på felterne, sorteres listen i stigende eller faldende orden.
Dyrets individnummer fra Kvægdatabasen.
Sidste fire cifre i individnummeret.
Vise dyrenes alder i måneder.
Dato for seneste klovbeskæring (nye registreringer, ikke-sendt data).
Mørk farve viser at dyret allerede er registreret med en klovbeskæring.
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6.

REGISTRERING AF KLOVBESKÆRING

Dyrets løbenummer vises altid I øverste bjælke på skærmen. Dato vises til højre.
Hvis aktuelle dyr ikke har nogen klovlidelse så tryk på Næste klovbeskæring og det aktuelle dyr vi blive gemt som
klovbeskåret.
Den klovlidelse, der registreres på samt på hvilket ben, vises med grøn markering. Når eventuelle næste klovlidelse
registreres, vises denne med grøn markering og den tidligere med blå markering. Behandlinger vises med blå
markeringer. Hvis der i Indstillinger er valgt ’Vælg ben før sygdom’ er sygdomsknapperne inaktive indtil der er valgt
ben.
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Knap/område/funktion
Øverste række funktioner:
Forrige dyr
Næste dyr

Forklaring
Åbner informationen om det tidligere dyrs klovbeskæring. Kun allerede
klovbeskårne dyr.
Åbner informationen om det næste dyrs klovbeskæring. Kun allerede beskårne
dyr.

Nederste række funktioner:
Forrige beskæringer
Åbner informationer om dyrets tidligere klovbeskæringer og eventuelle
klovlidelser.
Slet klovbeskæring
Sletter det aktuelle dyrs registreringer for denne dag. Anvendes hvis der er tastet
forkert på et dyr og derefter gemt (trykket ’Næste brskæring’).
Tilbage uden at gemme
Går tilbage til dyrelisten uden at gemme eventuelle registreringer. Anvendes hvis
registreringer skal kontrolleres på et tidligere beskåret dyr denne dag eller hvis
registrering er påbegyndt på et fejl individnummer.
Næste klovbeskæring
Gemmer registreringer på aktuelle dyr og går tilbage til dyrelisten så næste dyr til
klovbeskæring kan vælges.
Beskæringsinformation:
Sygdomme
Tabel med klovsygdomme. Rækkefølgen af sygdommene kan bestemmes i
Indstillinger.
Afhængig af de gemte indstillinger skal der enten vælges sygdom først ((default),
sygdomsknapper er aktive, ben og behandlingsknapper inaktive) eller ben først
((hvis Vælg ben før sygdom er valgt) knapper for ben er aktive, sygdomme og
behandlinger er inaktive). Du kan fjerne en sygdom ved at klikke på knappen igen
(default) eller fjerne registreringer på et ben ved at klikke på benet igen (ved Vælg
ben før sygdom).
Sygdom før ben (default):
Begynd med at klikke på sygdomsknappen for en funden sygdom, klik dernæst på
det ben sygdommen er fundet på og til sidst på eventuelle behandling(er). Er
samme sygdom set på flere ben, klikkes på det næste ben og dernæst på
eventuelle behandling(er). Er der flere sygdomme på samme dyr klikkes på næste
fundne sygdom, dernæst ben og behandling(er).
Ben før sygdom:
Begynd med at vælge hvilket ben, der skal registreres på, dernæst en sygdom, der
er fundet på ben tog til sidst behandling(er). Er der flere sygdomme på samme
ben gentages registrering af de(n) næste sygdom(me) og eventuelle
behandling(er).
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Valg af ben
VF HF
VB HB
Sko
Forbinding

Opfølgning
Skriv kommentar
Tilkald dyrlæge
Overvej udsætning
Tabt øremærke

Total antal behandlede:
Sko:
Forbindinger:

Venstre
Højre
Forben
Bagben
Ved at klikke på disse knapper registreres om den registrerede sygdom er blevet
behandlet med sko og/eller forbinding.
Registeret sko/forbinding kan fjernes ved at klikke på knappen igen.
Denne knap markerer i rapporten, at opfølgning er nødvendig. Markeringen kan
fjernes ved at klikke på knappen igen.
Klik for at tilføje en særlig kommentar for dette dyr. Eventuelle allerede valgte
tilføjelser (se nedenfor) bliver også vist I kommentarfeltet.
Denne knap tilføjer ‘Tilkald dyrlæge’ i kommentarfeltet i rapporten.
Kommentaren kan fjernes ved at klikke på knappen igen.
Denne knap tilføjer ‘Overvej udsætning’ i kommentarfeltet i rapporten.
Kommentaren kan fjernes ved at klikke på knappen igen.
Denne knap tilføjer ‘Tabt øremærke’ I kommentarfeltet i rapporten.
Kommentaren kan fjernes ved at klikke på knappen igen.
Optæller antal klovbeskårne for aktuelle besætning den pågældende dag samt
optæller antal sko og antal forbindinger.
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7.

RAPPORTER

Rapporter kan vælges tre forskellige steder: 1) I menuen, der altid kan tilgås via ikonet i øverste venstre hjørne
, 2) via Dyrelisten, i øverste højre hjørne og 3) via Besætningssiden. Du kan vælge at vise Resumé og dyreliste eller
Kun resumé.
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Eksempel på indhold af dyrelisten i rapporten:

Knap/område/funktion
Forklaring
Resumé og dyreliste / Kun
Der kan vises kun et resume over beskæringen eller også dyrelisten, hvor også en
Resumé
liste over beskårne dyr vises.
Tidligere behandlingsdato
Ved Resumé kan der sammenlignes med resultatet fra en tidligere valgt
beskæringsdato. Dyrelisten kan ikke vises ved sammenligning med tidligere
beskæringer.
Print
Printer rapporten fra valgt printer
PDF
Åbner et pdf document med de tilvalgte visninger på skærmen.
Send PDF
Åbner et dialogvindue, hvor du bedes bekræfte eller redigere de viste emailadresser. Din egen email vises også og er taget fra Indstillinger. Der vil som default
blive sendt en rapport til din egen email.
Resumé
•
•
•
•
•
•
•
•

Første section af resuméet viser basisinformation fra besøget:
Eventuelle kommentarer til besætningen
Dato
Klovbeskærer
Antal klovbeskårne dyr
Procent raske dyr af beskårne
Antal sygdomme
Antal forbindinger
Antal sko
Har du tilvalgt Tidligere klovbeskæring vises samme informationer dette besøg.
Det gør det let at sammenligne med resultatet af dagens besøg.
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Næste sektion af Resumé viser procent dyr behandlet ved dette besøg, opdelt
efter registrerede sygdomme. Hvis du har tilvalgt Tidligere klovbeskæring vises
tilsvarende information fra dette besøg I en kolonne ved siden af.

•
•
•
•

Behandlede dyr
Vis:
Sygdom
Forbinding
Sko
Kommentar
Dyreliste

Knapperne virker som filtre for dyrelisten så der kun vises de rækker, hvor der er
enten sygdomme, forbindinger, sko eller kommentarer for hvert dyr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrelisten viser data for de dyr, der er blevet beskåret ved dette besøg:
Løbenr
CKRdyrnr
Dato
Sygdom
Sværhedsgrad
Ben
Sko
Forbinding
Opfølgning
Kommentar
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8. SEND TIL DATABASE
Data kan sendes til kvægdatabasen på to måder: via besætningssiden (se Besætningsliste) eller via menuen (klik på
I øverste venstre hjørne af skærmen).

Hvis du vælger at sende via besætningssiden, vises et

informationsvindue, hvor du skal vælge om det er OK at sende data til kvægdatabasen. Vælger du at sende via
menuen, kan du få forhåndsvist hvilke besætninger, der har ikke-sendt data og vælge fra hvilke besætninger, der
skal indsendes data til kvægdatabasen:

Knap/område/funktion
Besætningsnummer
Ejer
Behandlet
Send

Forklaring
Besætningsnummer (CHRnr)
Ejers navn
Antal beskårne dyr
Sender data fra de(n) valgte besætning(er) til kvægdatabasen

Side 17

9.

BACKUP / GENINDLÆS

Via Backup-knappen kan du lave manuelle backups af data men du kan også indstille programmet til automatisk
backup via INDSTILLINGER.

Genindlæs viser en liste over de backups du har gemt på serveren, på en fil eller på din device (tablet/pc). Hvis du
har valgt automatisk backup i Indstillinger kan du se dine mulige backups under Indlæs fra server.

Du kan vælge den ønskede backup fra listen og downloade den til din device via Genindlæs nederst:

