
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Registrering af 
udbytter og oprettelse 
af lokationer og 
beholdninger 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Registrer Grovfoderudbytter 
i dyrkningsjournalen i MarkOnline 

1. Vælg ”Dyrkningsjournal” og ”Udbytteregistrering” 

 

2. Markér mark nr. og vælg ”Ny opgave” (ved højreklik eller ctrl+N) 

 

3. Sæt flueben i ”Reg”, skriv høstdato, vælg ”udbytte” som emne, og ”Grønmasse 

(udbyttemåling)” som produkt 

 

4. Indtast antal tons i alt med komma (,) og mindst 1 decimal under ”Mgd. I alt”, eller 

tons pr. ha med komma (,) og mindst 1 decimal under ”Mgd/ha”. 

 

5. Indtast Tørstof % 

 

1 

1 

2 3 3 5 4 

Dette gøres kun såfremt udbytterne 

ikke allerede er registreret fra et 

andet medie 
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Opret beholdning i DMS Lager 

NB: Det aktuelle fodermiddel som skal 

danne baggrund for beholdningen, skal 

være tilstede i ”Bedriftsfodermidler” inden 

beholdning kan oprettes. 

 

Klik på ”Lager” 
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Opret først Lokationer på kortet 

Det er ikke nødvendigt - men en god idé at 

oprette lokationer  på kortet først. Her vises 

som eksempel - oprettelse af ny Lokation – 

”silo 3” 

 

1. Markér lokationen på kortet med klik fra 

musen 

2. Navngiv lokationen 

3. Vælg type 

4. Klik på ”Gem” 

Lokationen er nu oprettet. 
1 

2 

3 

4 

Silo 1 
Silo 2 

Silo 3 
Silo 4 
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Opret beholdning - eksempel fra en ejendom 

Eksempel: Opret beholdning, 2. slæt 2019 i 

lokationen – ”silo 3” 

 

1. Klik på lokationen 

2. Nu vises beholdning til venstre i billedet 

3. Klik på ”Opret beholdning” 

1 

3 

Silo 1 
Silo 2 

Silo 3 
Silo 4 

2 
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Opret beholdning - eksempel fra en ejendom 

Eksempel: Opret beholdning, 2. slæt 2019 i 

lokationen – ”silo 3” 

 

4. Klik på opdatér-ikonet 

5. Udpeg og vælg bedriftsfodermidlet 

6. Navngiv beholdning 

7. Vælg Produktkode 

8. Fjern flueben i ”Tilføj hændelse” 

9. Klik på ”Gem” 

1 

Silo 1 
Silo 2 

Silo 3 
Silo 4 

10. NB: Såfremt udbyttet ikke er registreret i 

MarkOnline, skal fluebenet  - punkt ”8” ikke 

fjernes – i stedet angives udbytte og 

høstdato i dette billede manuelt. 

Hændelsestype – ”Produktion” 8 

7 

6 

5 4 

9 

10 
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Tilføj beholdning til udbyttelinjer i MarkOnline 

 

1. Vælg ”Datamanagement” og ”Grovfoderudbytter i DLBR Lager” 

2. Under ”Beholdning” vælges den aktuelle beholdning i dropdown menuen(2. slæt 2019_silo 3) 

3. Knappen ”Overfør FEN til Dyrkningsjournal” vil blive highlightet når der er beregnet et udbytte 

på baggrund af en analyse i DMS 

4. Klik på knappen og udbytterne vil nu blive registreret i Dyrkningsjournalen 

5. Opret udbytteoversigt – se næste side 

 

 

 
1 

2 

1 

3 4 
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Udbytteoversigt i MarkOnline 

 

1. Tast ”Ctrl. + P” (Udskriftsdialogen åbnes) 

2. Vælg udskriften ”Grovfoder, registrerede udbytter” 

3.  Klik på ”Næste” – derefter ”Vis” - Udskriv – gem som pdf – 

osv. 

4. Udskriften viser udbytter i søjler med kg tørstof pr. ha, FEN pr. 

ha, sammendrag pr. afgrødetype pr. høstdag, samt en 

specifikation på markniveau. 
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Se beholdning i DMS Lager 

1. Klik på lokationen 

2. Nu vises beholdning til venstre i billedet 

3. Se specifikationen ved at klikke på ”Vis 

beholdning” 

1 

Silo 1 
Silo 2 

Silo 3 
Silo 4 

2 
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Udskrifter i DMS Lager 
Eksempel - Beholdningsoversigt 

1. Vælges via ”Menu” knappen i venstre side 

1 
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Udskrifter i DMS Lager 

1 

Eksempel - Lageropgørelse 

1. Vælges via ”Menu” knappen i venstre side 

2. Vælg periode –  evt. i forbindelse med budgetopfølgning eller status 

3. Udvælg evt. relevante beholdninger til udskriften – fjern først 

flueben i ”Beholdning” og tilvælg med flueben de udvalgte 

4. Udskriv i PDF eller åbn i Excel regneark 

2 

3 

4 


