Vejledning, Kalveformidling
1. Følgesedler
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Som standard vises en oversigt med registreringer fra i går og i dag. I filteret er der mulighed for at søge
ældre registreringer frem [1]. Filer med dyr der er overført til DMS kan ikke søges frem
Listen af gemte registreringer er standard sorteret ud fra dato for flytningen af dyr med nyeste øverst. De
listede registreringer i overblikket kan redigeres og de kan slettes hvis der ønskes ryddet op [2].
For hver kalveregistrering kan man se følgende informationer listet i kolonner:
•
•
•
•
•
•

Dato for flytningen af dyr
Antal kalve
Fra besætningsnr. og navn
Til besætningsnr.
bemærkning til afhentning
Afhentet af – som er chaufførens navn (hvis udfyldt)

Der er mulighed for at oprette en ny registrering på to måder:
•
•

Indlæs csv-fil [3]
Manuel registrering [4]

Ved indlæsning af fil eller klik på indtast dyr kommer man ind på siden "Registrer Kalve"

2. Registrer kalve
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Dato og vægt for hver dyr er fra filen, eller man kan indtaste dette manuelt [1]
Data om dyrene hentes, hvis dyrene findes og der er givet tilladelse fra ejer.
• Fødselsdato
• Alder i dage
• Køn
• Kalvens race
• Mors race
• Fars race
• Vækstindeks
Ud fra dyrenr. i vejefilen foreslås en afgangsbesætning [2]
Det er muligt at:
• redigere vægt
• tilføje dyr manuelt ved at angive dyrnummer og vægt
• slette dyr fra listen
• manuelt angive eller redigere dato, afgangsbesætning og modtagerbesætning
• angive en bemærkning i forbindelse med afhentning
• angive navn på afhenter (chauffør).
Ved klik på ”Print følgeseddel” dannes en PDF følgeseddel [3], som indeholder de samme oplysninger
som vises på skærmen. Af følgesedlen fremgår kalveformidlervirksomhedens navn
På listen vises en advarsel (inkl. forklaring), hvis kalven ikke er registreret i den pågældende
afgangsbesætning.
Der vises en advarsel (inkl. forklaring), hvis sælger ikke har givet tilladelse
Hvis der er fejl i filen ved indlæsning, afvises hele filen.
Hvis der er fejl i vægt, indlæses dyret, men vægten blankes så den kan indtastes manuelt.

Der vises en advarsel ved indlæsning, hvis der allerede findes dyr på siden - fordi dyrene så overskrives.
Der vises en advarsel hvis dyret findes to gange i listen af dyr (uanset om dyret er indtastet eller kommer
fra fil). Der kan ikke gemmes, når det samme dyr står to gange i listen.
Det er ikke muligt at indtaste dyr, hvis "fra besætning" ikke er udfyldt. Knappen "Tilføj" er ikke tilgængelig
når der ikke er indtastet til besætning [4].
Det er muligt at returnere til oversigten uden at gemme. Hvis der ikke er gemt, vises en advarsel.
Hvis der er sket ændringer af registreringer efter filen er indlæst, er det nødvendig at genindlæse
stamdata for at opdatere med de rigtige oplysninger [5].

3. Afregning kalve
De indlæste kalve skal have beregnet en pris. Herefter er det muligt at overføre pris og vægt på kalvene
til DMS. Det er også muligt at eksportere dyr der vises på siden til en csv-fil.
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Filtrering ud fra et datointerval og/eller fra/til besætning. Standard er datointervallet fra dags dato og en
uge tilbage [1]
Der vises en liste af kalve med følgende oplysninger:
o Dato for omsætning
o Dyrnr
o Race
o Vægt
o Vækstindeks
o Fra besætning
o Til besætning
o Bemærkninger påført dyret
o Basispris
o Væksttillæg
o Kødkvæg tillæg
Det er muligt at tilføje og redigere et individuelt tillæg pr. kalv [2].
Der kan ikke tilføjes kalve på denne side. Hvis der skal ændres, skal det ske på registreringssiden. Der er
mulighed for at gå til "Registrer kalve" siden ved at klikke på "lastbilen"[3]

Der kan redigeres vægt, men ikke andre data om dyret og kun så længe data for dyret IKKE er overført til
DMS. En kalv kan kun få overført en pris til DMS én gang.
Efter overførsel til DMS kan kalvene hentes frem på listen ved at sætte flueben i "Medtag overførte
kalve" [4].
Efter overførsel til DMS kan køber og sælger kan finde dyrene i Aktuelt i DMS
Det er muligt at eksportere dyr, der vises på siden, til en csv fil, som kan bruges til indlæsning evt. i
Navision [5]

4. Notering
Priser og tillæg beregnet ud fra gældende notering.
Noteringen kan ses og redigeres via klik på ”Notering” [1].
Ved ændring og gem i noteringen, genberegnes prisen med den nye notering, for de dyr, der er
fremsøgt/vist i billedet - prisen vises i Kolonnen "Beregnet pris" [2].

1

2

Eksempel på noteringsbillede:

