Vejledning til dataudveksling mellem DMS og eksterne
foderprogrammer
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Udlevering af Agri Business Id
For at du kan komme i gang med at hente og aflevere data fra DMS til dit foderudstyr skal
du have udleveret dit ”Agri Business Id” og dit foderprogram skal legaliseres til at udveksle
data med DMS. Det gør du ved at kontakte Kundecenter hos SEGES på telefon 7015 5015
mandag til torsdag fra 8.00-16.00, fredag fra 8.00 til 15.30.

Dataudveksling kort og godt
Opret din foderplan med en blanding
Tilpas blanding med den rigtige mængde og blanderækkefølge
Opret dine Fodringsafsnit i Foderregistrering
Importer Foderplaner og Fodringsafsnit til dit foderudstyr. Dette gøres i dit foderudstyr
5. Koble Foderplan og Fodringsafsnit i dit foderudstyr
6. Bland foder
7. Indtast restfoder i dit foderudstyr
8. Eksporter dine fodringer til DMS fra dit foderudstyr
9. Du kan se en Foderregistrering i DMS
10. Der vil blive beregnet en Foderkontrol når der er mælkedata klar i DMS.
1.
2.
3.
4.

Opstart af Foderplan
Programmet starter, og du kan vælge Foderplan under menuen Foder i
indgangsbilledet.
Under menuen Foder kan du også oprette fodermidler i Bedriftsfodermiddeltabellen og redigere fodermidler. Her finder du også Foderanalyser,
hvor du overfører foderanalyser fra analysefirma til bedriftens fodermiddeltabel.
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Skærmbillede 1: Indgangsbillede til DLBR NorFor Foderstyring

Øverst findes funktionsbåndet med knapper med funktionalitet for det pågældende modul (2).
Hvis der tidligere er oprettet foderplaner på bedriften, vises disse i hovedvinduet (3).
Der kan hentes hjælp til modulet ved at trykke på spørgsmålstegnet (4).

Opret en Foderplan
Du opretter en ny foderplan ved at klikke på knappen Ny i skærmbillede 1.
Så kommer boksen vist i skærmbillede 2 frem. Her kan du
1. VIGTIGT Give foderplanen et passende navn. Det er det navn du overføre til dit foderudstyr.
2. Vælge driftsenhed
3. Vælge dyretype
4. Angive hvilken periode foderplanen skal gælde. Perioden vælges via
kalenderen, ved at klikke på pilene ved henholdsvis start- og slutdato.
5. VIGTIGT Sæt flueben i Anvend, hvis du ønsker at overføre foderplanen
til dit foderprogram. Fjern fluebenet hvis du ikke vil have den overført.
6. Klik OK

Skærmbillede 2: Oprettelse af en foderplan

Når foderplanen er oprettet fremkommer næste skærmbillede, hvor der er
en række faner.

Skærmbillede 3: Foderplan

Indgangsbilledet til Foderplan er fanen Dyre og Grundoplysninger.

Anvend markering
Fanen Generelt
Her kan du give foderplanen et navn eller ændre navnet, hvis du har kopieret en eksisterende foderplan. Du har mulighed for at fjerne markeringen
”Anvendt” på denne fane, hvis du ikke vil have denne foderplan overført til
dit foderudstyr. Dette kan kun gøres hvis du selv har oprettet eller kopieret
foderplanen.

Skærmbillede 4: Fanen Generelt

Fodring
På fanen fodring kan du lave din foderplan. Nedenstående skærmbillede
viser når fodringsprincippet Fast fodring er valgt (standard opsætning).
Vælg mellem visning og indtastning af fodermidler i Kg/Gram eller i kg tørstof (1).
Her kan du vælge fodermidler til din foderplan(2)
Når du har valgt dine fodermidler til foderplanen skal du indtaste den
mængde du vil tildele af hvert fodermiddel enten i kg ts eller kg/gram(1) til
den gruppe af dyr du vil lave en foderplan til(3).
Vigtigt. For at du kan få overført din foderplan til dit foderprogram/udstyr
så skal du samle dine fodermidler i en blanding. Du klikker på Ny under
blanding(4). Så vil der åbne et nyt billede hvor du skal vælge hvilke fodermidler du vil have med i foderblandingen.
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Skærmbillede 5: Foderplan

Blanding (Vigtigt)
Når du har klikket på Ny blanding åbner et billede hvor du skal gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Her vælges hvilken fodergruppe der skal laves foderblanding til
Her vælges hvilke fodermidler der skal indgå i foderblandingen
Giv foderblandingen et passende navn
Fjerne flueben i Optimer
Klik OK for at oprette foderblandingen
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Skærmbillede 6: Opret foderblanding

Foderblandingen er nu oprettet og kan ses under Fodermiddel.
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Skærmbillede 7: Oprettet foderblanding

Tilpas blanding
Vigtigt Opret en kopi af blandingen og indsæt denne i foderplanen og lave ændringerne i den nye kopi. Dette er for at kunne følge en historik.
Når du vil lave ændringer i den foderplan du overfører så skal du højreklikke på
blandingen og klikke på Rediger. Så åbnes et nyt vindue hvor du kan ændre din
blanding.
Vigtigt Det er disse fodermidler og mængder og denne rækkefølge der bliver
overført til dit foderudstyr.
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1. Ved hjælp af pilene kan blandingsrækkefølgen ændres, og fodermidler
der indgår i blandingen kan slettes
2. Fodermidler, der er oprettet i bedriftsfodermiddeltabellen, kan tilføjes til
foderblandingen
3. Du kan ændre mængden af fodermidlet i kg eller kg ts.
4. Højre-klikke på fodermidlet for at redigere fodermidlet
5. Tryk på Gem og Luk når du har lavet dine ændringer

Fodringsafsnit
Under Foderregistrering i DMS skal du opsætte dine Fodringsafsnit. Disse fodringsafsnit bliver overført til dit foderudstyr. Dem kobler du sammen med den overførte foderplan i dit foderudstyr, så bliver dine fodringer overført tilbage til DMS som en foderregistrering.

Når du klikker på Fodringsafsnit åbner et nyt lille vindue hvor du har mulighed for at
oprette/ tilpasse dine fodringsafsnit. For at kunne få en præcis foderregistrering i DMS
skal du lave alle de fodringsafsnit du benytter når du deler foder ud. Derfor kan du godt
have flere fodringsafsnit til den samme foderplan, hvis kalvene f.eks. får kofoder så
skal du have et fodringsafsnit til kalvene.
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1. Her vælger du hvilken besætning dit fodringsafsnit findes i
2. Her vælger du hvilken dyregruppe der går i fodringsafsnittet
3. Her giver du dit fodringsafsnit et sigende navn. Det er det navn fodringsafsnittet
bliver overført til dit fodringsudstyr med.
4. Her giver du det navn du vil se i Foderregistrering
5. Skal ikke bruges
6. Klik på Ok når du har oprettet dine Fodringsafsnit

