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DEL 1. 

Indledning  
Denne vejledning er en hjælp og guide til at komme bedst muligt i gang med DMS Ydelseskontrol appen til 

de daglige arbejdsprocesser ved ydelseskontrol. DMS-YKTR-appen har til formål at give et hurtigt overblik 

over fokusområder samt sikre en let navigation. YKTR programmet giver muligheder for at rette fejl 

tidligere, samt give landmanden besked omkring manglende indberetninger meget tidligere i forløbet. Ved 

at have fokus på fejl og manglende indberetninger tidligere i forløbet har vi mulighed for en hurtigere 

kørsel af kontrollen og dermed får landmanden hurtigere svar på kontrolleringen.    

Programmet giver mulighed for at opgaverne omkring en ydelseskontrol bliver lavet ens hver gang af alle 

kontrolassistenter og RYK-kontor. Kontakten til besætningsejere/ansvarlige for registrering og malkning 

bliver brugt til at få fyldestgørende data og ekspeditionen af data tilbage til besætningen foregår hurtigt og 

uden fejl.  

Programmet kan inddeles i 2 sektioner:  

Forsiden…  

 

 

Feltfarve, angiver status på arbejdsopgaverne (forbedre overblik over hvor langt i processen de enkelte 

besætninger er) 

• Grøn: Når en arbejdsopgave er fuldført korrekt, bliver feltet grønt  

• Rød: Er der fejl vedr. data vises feltet som rødt 

• Gul: Opmærksomhedspunkt 

• Hvid: Felter med hvid baggrund er ikke udført (eller ikke mulige at definere en status for) 
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… og fejlfanerne, som begynder med fanen mælk 

 

 

På fejlfanerne vil fejl som er stoppende for kontrollen være markeret med rød baggrund og stå øverst, 

mens fejl/afvigelser som ikke er stoppende for kontrollen, vil være markeret med gul baggrund. Data som 

er korrekte, vil have hvid baggrund.  

 

Roller i DMS YKTR programmet 
Der findes 4 roller, med forskellige rettigheder ifht. funktioner i app'en.  

• DMS Basis: Ydelseskontrolassistenter, der ikke validerer 

• DMS Plus: Ydelseskontrolassistenter, der validerer 

• RYK-kontor: Kontorassistenter hhv. Holstebro og Sorø 

• RYK-Administration: Administratorer RYK Skejby 

Disse roller definerer forskellige rettigheder i henhold til den arbejdsfunktion respektive assistent har, hvor 

der vil være enkelte begrænsninger i programmet i forhold til hvilken rolle man har.  

Rollerne har også betydning for, hvornår man har tilladelse til at ændre og rette i data eller kun læse. 
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Processen ydelseskontrol 

 

Arbejdet i programmet kan inddeles i 3 faser. Assistenter med rollen DMS Basis arbejder med fase 1-2. Fase 

1 er aflevering af udstyr. Fase 2 er hentning af udstyr og prøver samt indlæsning af mælkedata. Kan med 

fordel laves på gården. Fase 3, hvor analyseresultater kommer retur fra lab, er den fase, hvor primært 

kontor samt de assistenter med rolle DMS Plus, der selv validerer arbejder.  

Adgang til modulet  
Adgang til YKTR-app’en under Bedrift, Ydelseskontrol. Adgangen kan med fordel laves som en genvej, 

hvilket gøres ved at højreklikke og vælge ”Tilføj til favoritter”.  

 
 

Det er muligt at have både YKTR-appen åben samt yderligere vinduer af DMS programmet, Altså have 2 

eller flere YKTR app og DMS programmer åben på en gang. Kontor kan brug det ved telefonsupport. 

 

Hente dyrliste 

Aflevere udstyr 

prøveudtagning

Afhente udstyr 

Tjekke data 

Rette data 

Indlæse Mælkedata 

Tidlig validering 

Besked til landmanden via 
DMS ang manglende 

indberetninger 

Send data til Lab

Resultater retur fra Lab 

Rette fejl i data 

Sende besked til 
Landmanden via DMS ang. 
manglende indberetninger. 

Kør kontrollering 

Mælkeproduktionsopgørelse 
bliver dannet. 
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Forside Ydelseskontrol  

 

Forsidebilledet med de besætninger, man hver især er legaliseret til. Dvs. at kontrolassistenterne har 

adgang til egne besætninger, mens kontorerne har adgang til alle besætninger. Disse er listet med ældste 

kontroldato start øverst.  

 

Sortering  

Det er muligt at sorterer på alle kolonner på forside, fanen mælk, dyr og korrektion. Det gøres ved at klikke 

på kolonnens overskrift.  

1. Et klik = sortering fra lav til høj,  

2. Andet klik = sortering fra høj til lav 

3. Tredje klik = ingen sortering (tilbage til standard) 

 

Filtrering  
På forsiden er der mulighed for at filtrer på forskellige parameter  

- Periode (f.eks. kommende 7 dage). Kan bruges til at finde de besætninger du skal besøge i 

nærmeste fremtid. 

- Besætningsnr. (kun et ad gangen), hvis du skal se en specifik besætning 
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- Status (igangværende, planlagte og alle). Når en kontrol er igangværende, betyder det, at der er 

hentet en dyrliste eller indlæst mælkedata.  

- Antal kontroller (antal kontroller der gennemføres på besætningen pr. år) 

- Kontor (Kun for kontor: For RYK kontor og RYK Skejby er det muligt at filtrere på hhv. besætninger 

tilknyttet Holstebro hhv. Sorø) 

- Besøg (Her kan filtreres på hvilke besætninger, der må besøges hhv. ikke besøges, typisk må 

besætninger med manglende betaling el.lign. være sat til ”må ikke besøges” af RYK kontor) se mere 

under Tabel -> Handlinger  

-  
Når der trykkes på knappen ”Vis besætninger” eller ”enter” ses resultatet af filtreringen. Hvis programmet 

lukkes og åbnes igen på samme PC, så forsætter programmet med samme filteropsætning. 

 

Navigation og Genvejstaster 
Programmet har rækker og celler som betjenes og flyttes til med hjælp af mus, enter, tabulator, piler og 

page up/down knapper. Ved at flytte sig mellem rækker med pil op/ned og med TAB eller pil vestre/højre 

til celle i rækken. Når den ønskede celle er markeret, kan den aktiveres med Enter knappen. En indtastet 

værdi i en celle gemmes gennem at skifte række eller klik et tomt stede på skærmen. 

Der findes også et antal genvejstaster der kan hurtigt flytte rundt i programmet. Se tabel 

En snackbar - besked der dukker op nederst på skærmen og fortæller om den handling brugeren lige har 

gennemført, er gået godt eller der er problemer - det kan f.eks. være opdatering af en række eller andet.  

Info ikon - fremkommer ved problemer til højre på rækken 

Bemærk snackbar bliver vist for alle de besætninger brugeren er legaliseret til, det betyder at kontor/Skejby 

ser snackbarer for besætninger andre brugere arbejder med.  
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Genvejstaster 

 

Tabel: Genvejstaster i applikationen 

Ud over at navigerer rundt i programmet med musen er der også mulighed for at bruge diverse 

genvejstaster (tabel 1).   
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Arbejdsopgaverne på forsiden  

 

• Kontrol dato start: Er der mere end 7 dage til den planlagte kontrol kan du som kontrolassistent ændre 

den planlagte kontroldato. Klik og vælg ny dato. Skal dette flyttes til et tidspunkt, hvor der er mindre end 

7 dage til planlagte kontrol skal du som assistent kontakte kontoret i enten Sorø eller Holstebro.  

• Brug filter til at finde de besætninger der skal have kontrol. Kan gøres ud fra en periode (dato fra til 

dato) (1) eller besætningsnr. (2). Under Status kan du filtrere på igangværende og planlagte. 

Igangværende er når der er hentet dyredata eller indlæst mælkedata.  

• Hent Dyreliste. Det er muligt at hente pr. besætning ved klik på link hent (3) eller hente Dyreliste for alle 

de fremsøgte besætninger, klik på hent alle (4). Vælger du at klikke på ”Hent alle” i overskriften, bliver 

der dannet Dyrelister til alle besætninger med en planlagt kontroldato indenfor de følgende 7 dage. Efter 

bestillingen erstattes ”Hent” med datoen for bestillingen, og Dyrelisten/Dyrelisterne placeres automatisk i 

mappen C:\Dyreregistrering\Indbakke.  

Dyrelisten ligger her klar til brug og overførsel til datahandler og panasonic enhed. 

• Indlæs Malkedata, klik på Indlæs (5), enten på besætningen eller hjemme, dog senest kl. 21.00 på 

kontroldagen. Når filen med Mælkedata er dannet i det anvendte LINK-program og er gemt i mappen 

C:\Dyreregistrering\Udbakke, bliver ”Indlæs”-teksten i kolonnen ”Mælkedata” aktiv, dvs. der kommer en 

streg under ordet ”Indlæs”. Sker indlæsningen efter hjemkomst, kan du også anvende ”Indlæs alle” i 

overskriften. Denne funktion indlæser alle filer med Mælkedata fra mappen C:\Dyreregistrering\Udbakke, 

og teksten. ”Indlæs” erstattes af datoen for indlæsningen for alle indlæste besætninger. 

Det er altid muligt at slet malkedata og indlæse ny opdatered malkedatafil. Klik på ”indlæs dato” og vælg 

slet malkedata. 

• Tjek om der er fejl der spærrer for beregningen af ydelseskontrollen på fanerne mælk, dyr, korrektion 

og indlæsning.  

• Tast næste kontroldato (7) 

• Tast antal fysiske prøver (8) 

• Klik på Send (9). Er aktiv når (7) og (8) er udfyldt. Når data er sendt, bliver send erstattet med dato 

• Kolonnerne ”Antal malkninger” (10) og ”Antal stregkoder” (11) bliver automatisk udfyldt når data 

sendes til Lab. 
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Tidlig validering 
Straks efter indlæsningen, bliver de indlæste bearbejdet, og der kommer fejlmeddelelser i (op til) 4 

kolonner. Her ses en lang række fejl og mangler, som hidtil først er kommet frem ved Forbehandling i DR-

Classic, dvs. når analyseresultaterne var på plads. 

Herved er det nu muligt at få rettet fejl og få indberettet manglende data, så alt kan være på plads, når 

analyseresultaterne er kommet på plads, og kontrolleringen er klar til kørsel. 

Antallet af fejl fremgår af kolonnerne Mælk, Dyr, Korrektion og Indlæsning. Der skelnes mellem ”røde” fejl, 

som er fejl, der stopper kontrolkørslen og ”gule” fejl, som er oplysninger om afvigelser og eventuelle fejl. 

Fanerne Mælk, Dyr, Korrektion og Indlæsning 
Den bedste arbejdsgang og dermed også ”Best practice” for at rette de fejl der kommer ind er:  

1. Ret fejl på indlæsningsfanen 

2. Ret fejl på mælkefanen 

3. Ret fejl på Dyrfanen  

4. Send besked til landmanden ang. fejl på dyrfanen 

5. Skriv interne noter til dig selv og/eller kollegaer 

6. Ret evt. fejl på korrektionsfanen 

 

Fanen Indlæsning  
Under fanen indlæsning er der sjældent fejl. Skulle der komme en fejl vil det typisk være fejl i længden af 

stregkode, dyrnummer eller fejltastning i dyrnummeret.  

 

Forkert tastet dyrnummer kan rettes til korrekt dyr som findes i besætningen. Derved flyttes dyret over på 

fanen mælk og evt. tilføjelse af data laves der. 

- Evt. indlæsning af transpondernummer i stedet for Dyrenummer. Er der tale om et enkelt 

transpondernummer kan landmanden finde det i management systemet.  

- Stregkoden skal have 7 cifre. Se prøveglasset. 

- Fiktiv stregkode behøver ikke oprettes, hvor stregkoden mangler. Det sker automatisk senere. 
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Det er ikke muligt at slette rækker under fanen Indlæsning, men kontrollen kan godt kører selvom der er 

fejl her. Det anbefales dog, at forkerte dyrnummer rettes til rigtige, evt. med kontakt til landmanden. 

Resterende fejl rækker bliver slettet automatisk når kontrollen er kørt. 

Fanen Mælk 
Hvis der efter indlæsning af mælkedata fra ydelseskontrollen findes fejl på mælkedata, fremgår det af 

forsiden i YKTR-appen. For at håndtere fejlene eller se yderligere oplysninger skal du trykke på antallet af 

fejl, som er et link der fører til fanen mælk. 

 

På fanen mælk er der mulighed for at sorterer på kolonner, som beskrevet tidligere under ”sortering”. 

Derudover er der mulighed for at filtrer på ”Løbenr.”, ”Stregkode”, ”Fejl”, ”Afvigelser” og ”Uden fejl”. Når 

der trykkes på ”Vis dyr” ses resultatet af filtreringen. Det er muligt at ændre på antallet af viste rækker op 

til 100 rækker pr. side.  

Det er muligt at tilgå de andre faner uden at skulle tilbage til forsiden (1,2,3,4).  

FEJL: Standard vises mælkemålinger med fejl øverst inkl. fejltekst markeret med rød farve. For at kontrollen 

kan køre igennem skal mælkefejl rettes. Fejl der vedrører malkedato, mælkemængde, malketidspunkter, 

fedt og protein på denne kontrol kan rettes direkte. Et dyr kan have flere fejl samtidigt og totale antal fejl 

vises i parentes på fanebladet. Fokuser på de røde fejl og gule afvigelser. Række uden fejl behøver normalt 

ikke at tjekkes i første omgang. 

Ved klik på ”Opdater fejlstatus” (5) tjekkes fanerne Mælk, Dyr og Korrektion for fejl.  

Du kan kopiere, slette eller tilføje rækker under handlinger (6). Der er krav om Dyrnr., malkedato, 

Mælkemængde og start malketid. 

Som støtte til identificering og fejlrettelse er det muligt at slå op på kokortet – adgang sker via de tre 

prikker under handlinger (6).  

Når 95% af analysesvarene retur fra laboratorie, vil klik på ”Opdater fejstatus” betyde at der tjekkes for fejl 

i analyserne. Hvis der mangler fedt og protein vil fejlen blive markeret med rødt. (Se Vejledning Del 2, s.16) 

Hver gang der er blevet rette fejl på en fane trykkes ”opdater fejlstatus” inden man går videre til næste 

fane.  

Fanen Dyr 
På fanen Dyr vises dyr med fejl. Fejlene kan f.eks. være manglende registreringer af kælvninger og/eller 

omsætninger (2). Disse skal landmanden selv foretage og det er muligt at sende besked til landmanden (3). 

Afmærk tjekboks for de fejl landmanden skal rette og send besked. I mouseover vises: status på antal 

beskeder, der er sendt, og hvornår og til hvem de er sendt. Afmærkede fejl samles i én besked til 

modtageren. 
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Hvis der er flere fejl på et dyr, vises det under Fejl  og ved klik på ”+1” bliver alle fejl vist.  

Det er ikke muligt at redigere data, det skal landmanden gøre i sin DMS ”Daglig overblik”.  

En manglende kælvning skal indberettes af landmanden. Ko-kortet kan være en støtte til at se info og 

reproduktionsstatus på dyret. Se også kapitel om ”Ko-kort”. 

 

På dyrefanen opdateres fejl på dyr automatisk, når landmanden registrerer eller retter de hændelser der 

mangler.  

 

Send besked 
I fane dyr er det muligt at ”Send besked” til landmanden via YKTR. Der vælges hvilken fejl som landmanden 
skal modtage besked om. Typisk er det manglende kælvninger og dyromsætning der er brug for at 
landmanden indberetter så kontrollen kan køre igennem. F.eks. sygdomsvedtegning behøves normalt ikke 
sendes besked om da RYK kontoret tager sig af dette. Skriv evt. en info til kontoret i noter.  
 
Send besked via YKTR sker med SMS eller E-mail. Det er vigtigt at ”Tidlig validering” er tilmeldt i dyrereg. 
classic for at det virker. Kontakt RYK kontoret for opsætning. 
Hvis en landmand retter (f.eks. indberetter en kælvning) aktiveres "opdater fejlstatus automatisk". 
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Interne noter 
Det er muligt at skrive noter for ydelseskontrollen. Adgang til noter sker på fanerne mælk, dyr og 

korrektion. I noter er det muligt at skrive en besked (huskeseddel) til sig selv eller kollegaer. Alle kan se og 

redigere noter. På fanerne er det muligt at se hvornår den sidste besked er skrevet. I noter skrives 

automatisk en dato for besked. Best practice: Noter hvem der har skrevet notatet, så kollegaer kan se og 

evt. kontakte vedkommende. Bemærk at alle noter gælder kun denne kontrol og bliver slettet når 

kontrollen er kørt og mælkeproduktionsopgørelsen er dannet.  
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Fanen korrektion  
På fanen er det muligt at acceptere eller korrigere dyr med afvigelser i fht. besætningens 

korrektionsmetode. Besætningens korrektionsmetode fremgår af filteret øverst på fanen (1). 

Korrektionsmetoden er afgørende for, hvordan der korrigeres for fedt og protein, når den samlede ydelse 

skal beregnes ud fra de enkelte mælkemålinger på dyret. 

 

 

 

Er der oplysninger fra landmanden omkring hændelser på koen optimeres arbejdet.  

- Undersøg om der er tale om en fejl i malkningen eller der er tale om en ko der er ved at blive gold og 

derfor kun malke 1 gang om dagen. 
- Har man mange dyr med samme korrektionsfejl og disse ikke er en fejl, men et hold i besætningen 

der malkes for eksempel 2 gange i stedet for 3 er det muligt at godkende og gemme alle rækker på 

en gang.  

Korrektionsfejl vises så snart mælkedata er indlæst. Her sammenlignes antal malkninger med antal 

stregkoder. Når 95% af analysesvarene er kommet retur fra laboratoriet, sammenlignes antal malkninger 

med antal analysesvar. 

Det er muligt at godkende afvigelser eller at korrigere antallet af malkninger for et dyr så det svarer til 

besætningens korrektionsmetode: 

Hvis du ønsker at godkende udvalgte dyr, kan dette gøres via afmærkning af de dyr, du ønsker at godkende 

og trykke på knappen godkend (2). Knappen er kun ”aktiv” når der er valgt dyr til godkendelse. Det er let at 

tilvælge alle dyr på én gang i den øverste ”valgboks” (3).  

Hvis du ønsker at korrigere antallet af malkninger for et dyr, kan dette gøres via handlinger (4) (de tre 

prikker). Her er det muligt at kopiere en række for at indsætte en malkning på et dyr, eller at slette en 

række, hvis man ønsker at slette en malkning for et dyr.  
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Ko-kort 
På ko-kortet vises oplysninger med tilknytning til det enkelte dyr hhv. ydelse på de 2 seneste kontroller (1), 

reproduktionsoplysninger (2), sygdomme (3) og omsætning (4). Ko-kortet kan være en støtte til at vurdere 

om der f.eks. skal rettes ydelse på forrige kontrol eller påsættes en sygdomsmarkering. 
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DEL 2. 

Kør Kontrol  
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Indledning - Start kør kontrol 
I Del 2 af denne vejledning til DMS Ydelseskontrol app og Start kørsel af kontrol (jf. i Classic Forbehandling 

og Start kontrollering) er til DMS bruger med rollen DMS Plus og RYK-kontor. Dvs. de assistenter som selv 

validerer og kør kontrol på sin besætninger. Bruger med rolle DMS Basis har ikke adgang til aktivere 

funktioner i denne del af programmet. 

Kolonnen ”Prøve status” fortæller hvor mange prøver der er kommet tilbage fra laboratoriet med 

resultater. Den opdateres hvert 15 min. Ved hjælp af ”mouse over”, kan man se, hvornår de sidste 

prøvesvar er kommet ind på den enkelte besætning. Knappen ”kør” kontrol bliver aktiv når 95 % af 

prøverne er tilbage fra Lab, men kontrolleringen kan ikke kører igennem før alle stregkoder har et resultat 

og der ikke er nogen faner med rød fejl. Alle Fejl faner skal være grøn. 

 

 

 

Programmet påsætter automatisk racebestemt standardværdier, på stregkoder der mangler 

analyseresultater, samt på fiktive stregkoder. Derudover påsættes der automatisk fiktive stregkoder på 

analyser hvor der mangler stregkoder. 

Som kvalitetssikring vises en gul markering og advarsel, hvis der er ydelseskontroller, med mange indsatte 

stregkoder og standardværdier for fedt og protein.  

”Kør” bliver gul, hvis mere end 3 % af analysesvarene har en påsat standardværdi for fedt% og protein% 

eller fiktive stregkoder. Dette skal sikre at kvaliteten af ydelseskontrollen er i top. Bliver ”kør” gul skal du 

som assistent vurderer om det er forsvarligt at køre kontrollen med mangler. Ved større afvigelse eller 

spørgsmål skal du kontakte din afdelingsleder og aftale om kontrollen skal slettes og tages om. (jf. RYK 

Håndbogen, kap 8) 
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Efter at start af kontrol kan knappen ”Kør” blive rød, hvis der er dyr i kontrollen der er stoppende. Du får 

besked omkring hvilket dyr der er tale om ved at trykke på det lille ”!” i blå cirkel som kommer for enden af 

linjen. Når du igen klikker på ”Kør” kan du vælge ”Blokerende dyr” eller ”Kør kontrol igen”. Når du har rette 

fejlen på blokerende dyr, kan du igen trykke ”Kør kontrollen igen” og kontrollen kører igennem.  

 

Når kontrollen er kørt igennem, kommer der en pop up besked i bunden på skærmen. MPO og 

Celletalslisten bliver dannet efter cirka 1-2 timer eller efterfølgende dag hvis der er hændelser som skal 

beregnes ved den næste ”natkørsel” på Kvægdatabasen. 

 

Modtagelse af antal analysesvar retur fra lab og SAS listen 
Følge prøvestatus som viser antal analysesvar, der er kommet retur fra lab ifht. Sendte stregkoder. 

Prøvestatus opdateres hvert 15. minut – svare til SAS listen som stadig bruges og er et supplement. Tjek 

hvilken tidspunkt seneste analysesvar er kommet ind. Vurdere om der kan kommet flere svar senere og 

vent med kørsel. Kontakt evt. RYK kontoret om der findes ny og detail driftsstatus fra lab. 

Der køres en validering når analysesvar er kommet retur fra lab, her vises eventuelle fejl i analysesvar. 

Bemærk at det pt. ikke er muligt at præcist at definere, hvornår alle analyseresultater er retur fra lab. 

Derfor er der defineret en kunstig grænse svarende til at 95% af stregkoderne, der er sendt til lab er 

kommer retur med analysesvar og resultater. 
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Fanerne Mælk, Dyr, Korrektion, Indlæsning – Start kør kontrol 
Alle faner skal være grøn ellers kan ikke kontrollen køres igennem. Når 95% af analysesvarene retur fra 

laboratorie, vil klik på ”Opdater fejstatus” betyde at der tjekkes for fejl i analyserne. Hvis der mangler fedt 

og protein vil fejlen blive markeret med rødt.  

HUSK! Hver gang der er blevet rette fejl på en fane trykkes ”opdater fejlstatus” inden man går videre til 

næste fane.  

Se også vejledning i del 1, side 9, kapitel – Fanerne Mælk, Dyr, Korrektion og Indlæsning. 

Bedste arbejdsgang ved Kør kontrol og dermed også ”Best practice” for at rette de fejl der kommer ind er:  

1. Tjek prøvestatus. Er 95% af analysesvar modtaget? Jf. SAS listen 

2. Seneste tidspunkt for modtagelse af svar? Kan der kommer flere svar? Vent evt. og vend tilbage. 

3. Ret fejl på mælkefanen 

4. Tjek gule afvigelser på mælkefanen 

5. Ret fejl på Dyrfanen 

6. Kan fejl rettes vha. kokort 

a. Indtast sygdomsvedtegning 

b. Mangler der indberetninger på dyr? 

7. Send besked til landmanden ang. fejl på dyrfanen og manglende indberetninger 

8. Skriv interne noter til dig selv og/eller kollegaer 

9. Ret og godkend evt. fejl på korrektionsfanen 

10. Klik KØR på forsiden 

11. Kør kontrollen igennem? 

a. Kør bliver rød – Ret blokerende dyr – Kør igen 

b. Kør bliver gul – Er der påsat >3% std. værdier eller stregkoder? Godkend eller kontakt RYK 

afdelingsleder 

12. Kontrol gennemført og MPO og Celletalsliste er dannet og landmand modtaget resultater  

 

 

Fane Mælk 
Rød fejltyper (Stop): 

• Malkeanalyser findes ikke 

• Fedt procent skal være større end 1% og mindre end 25% 

• Protein procent skal være større end 1% og mindre end 25% 

 
Gul fejltyper (afvigelser): 

• Kælvning 1-3 dage før kontroldato 

• Påsat fiktiv stregkode 

• Påsat fiktive værdier for fedt og proteinprocenter 

• Ydelse fald mere end 15 kg 

• Ydelses stigning mere end 25 kg 

• Ydelse malkning >40 kg 

• Dagsydelse over 75 kg mælk 
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Fane Dyr 
Rød fejltyper (Stop): 

• Kælvning/sygdomsvedtegning mangler 

• Der mangler kælvning til brug for genberegning 

• Ydelse til ungdyr 

• Ydelse til goldko 

• Ydelse til afgået dyr 

 

Disse skal landmanden selv foretage og det er muligt at sende besked til landmanden. Afmærk tjekboks for 

de fejl landmanden skal rette og send besked. I mouseover vises: status på antal beskeder, der er sendt, og 

hvornår og til hvem de er sendt. Afmærkede fejl samles i én besked til modtageren. 
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Korrektion fane 
Korrektionsfejl vises så snart mælkedata er indlæst. Her sammenlignes antal malkninger med antal 

stregkoder. Når 95% af analysesvarene er kommet retur fra laboratoriet, sammenlignes antal malkninger 

med antal analysesvar. 

Det er muligt at godkende afvigelser eller at korrigere antallet af malkninger for et dyr så det svarer til 

besætningens korrektionsmetode. 

Korrektionsfejl skal rettes og godkendes før kontrollen kan køres igennem. 
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Start ”Kør” kontrol 
I kolonne Start kontrol har knappen ”Kør” har følgende funktioner: 

• Hvid Kør = Start kørsel af kontrol ikke mulig. Grænse >95% svar ikke opnået. 

• Hvid Kør = Start kørsel af kontrol mulig. Antal analysesvar er >95%. 

• Gul Kør = Fiktive stregkoder og Fiktive værdier for fedt- og proteinprocent er påsat på mere end >3% 

• Rød Kør = Stoppende fejl skal rettes før kontrol kan køres 

 

Besætning der er sat på PAUSE kan der ikke startes kør kontrol på. Tjek evt. besked i Interne noter eller 

kontakt assistenten. 

 

 

Hvid ”Kør” - Kontrollering startet og Kontrol gennemført 
 

 

 

Der kommer en snackbar/infoboks besked når Kontrol for besætningen er gennemført med succé. 

Nuværende række forsvinder og der kommer i stedet en ny række, hvor planlagt kontroldato ændres til 

kontrol dato start. 

Mælkeproduktionsopgørelse MPO og Celletalsliste dannes normalt indenfor 1-2 timer og derefter sendes 

der besked til landmanden at kontrollering er kørt. 

Bemærk: Det er muligt at forsætte med næste besætningen imens kontrollering beregnes på en besætning. 
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Gul ”Kør” – Afvigelser analysesvar 
Der bliver gjort opmærksom på hvis der er sat standardværdier på i en besætning ved hjælp af gul 

markering. Det er muligt at start kørsel af kontrollen når >95% af analyseresulterer er kommet retur fra lab. 

Feltet bliver gult hvis programmet har påsat fiktiv stregkode samt fiktive standard værdier for fedt- og 

proteinprocenter i begge tilfælde mere end 3%. Der vises en mouseover på feltet og hvis man trykker på 

kør kontrol, vises en dialog boks. Dette skal godkendes før kontrollen startes, men det er muligt at køre 

videre.  Kontakt RYK kontoret og din afdelingsleder omkring det videre forløb. 
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Rød ”Kør” – Kontrol i stop 
Efter klik på kør kan der være blokerende dyr som stopper kontrollen. Feltet ”kør” bliver rød. Klik på ”Køer” 

igen og vælge ”Blokerende dyr”. Der kommer da en besked med ”Fejl ved kontrollering”. Her kan man se 

hvilke dyr som er stoppende. Klik på ”Tidligere kontroller” og vælg filter blokerende dyr.  

 

 

 

Tidligere kontroller kan også tilgås via Handlinger på forsiden 
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Indsæt fiktive standardværdier 
Der påsættes automatisk fiktive fedt og protein procent værdier på mælkeprøve, hvis den mangler. 

Analysesvar med ingen værdier står først med 0.10 når andel analysesvar er <95%. Når grænsen 96% er 

opnået påsætter og beregninger programmet automatisk standard værdier for fedt og protein. Alle øvrige 

felter (celletal, m.v.) efterlades med blank (null). Evt. påsatte værdier medfør en gul markering på dyret. 

Race gennemsnit påsættes automatisk (opdateret 2018 gns landtotal racer) 

 

Bemærk: Hvis celletal findes i analysesvar fa lab, bliver den faktiske celletal værdi indsat mens manglede 

fedt og protein procent får påsat race gns, jf ovenstående. 

 

 

 

Indsæt fiktive stregkoder 
Hvis der mangler stregkoder på analysen og derved svar fra lab påsættes automatisk en stregkode på første 

malkningen og tillige med standardværdier fedt og protein procent. Påsætning af stregkoder sker ifht. 

Nedenstående regler: CHRnr + forløbende 4 cifret nr. (f.eks. 57790+0001). Evt. påsatte værdier medfør en 

gul markering på dyret. 
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BEMÆRK!:  
Der behøves og skal ikke indsætte egne fiktive stregkoder mere. I Multilink kan der vælges at indsætte 
fiktive stregkoder på dyr med ”ingen prøve” men med malkninger der skal med i K02 mælkedatafilen. Disse 
fiktive stregkoder skal slettes indtil programmet kan håndtere disse også (kommer i senere version af YKTR 
app)  
 

NB! Assistent har påsat egne fiktive stregkoder = YKTR programmet kan ikke selv påsæt F+P værdier 
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Sortering på kolonne Fejltyper/Afvigelse stigende viser de gule afvigelse fejl og de påsatte værdier. 

Sortering på kolonne stregkode faldende vil vise de fiktive stregkode påsat af programmet. 

 

 

Kælvning 1-3 dage før kontoldato 
Disse dyr skal slettes og er skal ikke gemmes analyseresultater. Jf. Regler for ydelseskontrollen §1.5, ”En ko 
må tidligst kontrolleres 3. døgn (4. dag) efter kælvning.  
 
Bemærk: ParaTB analyser kan give forkert værdi på disse prøver få dage efter kælvning hvis koen stadig har 
råmælk. Fedt, protein og celletal afviger typisk også fra normalen. 
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Ko-kort 
Ved rettelse af fejl kan der hentes hjælp på kokortet (Ctrl + K) 

Eksempler: 

Kokort -dyr 5863 – kælvet 27-08-2019 – kontroldato 29-08-2019 

 

 

 

 

Interne Noter 
Brug interne noter til information vedr. dyr eller kontrollen. Besked fra assistent som RYK Kontor har brug 

for ved kontrol kørsel eller andet. Interne noter slettes når kontrollen er kørt. 
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Send besked 
Indberetning som mangler og der vil forsinke kørsel af kontrollen sendt til landmand via SMS eller E-mail. 
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Eksempel  - Dyr fejl 
 

Kælvning mangler på dyr 
Kælvning eller Sygdomsvedtegning mangler 

 

 

Dyr 2303 
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Dyr 1603 

 

 

Dyr 2006 
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Eksempel - Blokerende dyr 

 

Kælvning mangler 

1. Klik på ”Kør” 

2. Klik på ”Blokerende dyr” 

3. Klik ”Tidligere kontroller” 

 

 

 

4. Vælg filter ”Blokerende dyr” 

5. Klik ”Vis Kontroller” 

 

Dyr 4733 
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Ungdyr der mangler kælvning  
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Notater. 


