Opstart af Grundoplysninger og Mål
”Grundoplysninger og mål” findes under menupunktet ”Bedrift” i menuen i venstre skærmbillede.
Under menupunktet ”Grundopl. Og mål” findes to faneblade hhv. ”Grundoplysninger” og ”Målsætninger”. Standard vises fanen ”Grundoplysninger” når modulet åbnes.

Fanen ”Grundoplysninger”
På fanen grundoplysninger findes grundoplysninger som er en samling af generelle basisdata
eller en tilstand som den enkelte bedrift har. Disse data anvendes i en række moduler, men er
samlet et sted for at skabe overblik samt lette redigering.

I venstre side af skærmen er grundoplysningerne listet. Markerer du en grundoplysning er det
muligt via tooltip at se en kort forklaring til grundoplysningen samt hvilket modul værdien anvendes i.

Skærmbilledet er herefter opdelt i to dele via en tyk lodret streg. Til venstre for den lodrette
streg er værdier for driftsenheder med flere besætninger vist. Til højre for den lodrette streg er
driftsenheder med kun én besætning vist. Det er markeret hvilken driftsenhed, der er den
”Tværfaglige”, jf. fanen Driftsenheder under modulet bedriftsoverblik.
For nogle grundoplysninger giver det ikke mening at have værdier for driftsenheder med flere
besætninger. Derfor findes grå felter under driftsenheden, som ikke er mulige at redigere eller
indtaste i.
Hver enkelt grundoplysning gælder fra datoen, hvor driftsenheden blev oprettet. Pt. er det ikke
muligt at have forskellige værdier over tid.
For nogle grundoplysninger gælder det at rettelser først slår igennem dagen efter den er foretaget. Dette skyldes at der skal ske en genberegning/opdatering i DataWareHouse. Genberegningen sker via natlige kørsler.
Grundoplysninger, der først slår igennem via en natlig kørsel, er listet nedenfor:
Mælkeafhentning:
• Sidste tømning – dato
• Døgnskæring – klokkeslæt
• Afhentningsmetode
• Malkesystem
Under hhv. Kvier og tyre småkalve:
• Slutalder for sødmælk
Grundoplysninger, der indgår i beregningen af foderdage pr. dyregruppe:
• Goldperiode 1. kalvskøer
• Goldperiode øvrige køer
• Start forberedelse kælvekvier
• Slut småkalveperiode kvier
• Slut småkalveperiode tyre

Grundoplysninger – udfyld
Grundoplysninger tastes eller vælges (1) og gemmes ved at trykke på Gem (2) knappen,
øverst i billedet.
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I funktionsbåndet er det muligt at angive om man ønsker at samme værdi skal gælde for alle
driftsenheder (3) eller om hver enkelt driftsenhed udfyldes individuelt med mulighed for differentierede oplysninger mellem driftsenheder.
Funktionen ”Samme værdi for alle” er standard valgt og anvendes, hvis samme værdi skal
gælde for alle driftsenheder. Herefter vil en indtastet værdi blive kopieret til alle driftsenheder.
Hvis grundoplysningerne er forskellige for de enkelte driftsenhederne skal du vælge ’Individuelt udfyldt’. Derved kopieres indtastninger ikke til andre driftsenheder, men gælder kun hvor
den er indtastet.
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Fanen ”Målsætninger”
På fanen målsætninger findes en række nøgletal, hvor det er muligt at angive et mål og
nedre og øvre alarmgrænse.
Anvendelse:
KMP og Nøgletalstjek: Mål og alarmgrænser, hvor alarmgrænserne danner baggrund for
status (rød/grøn alarm).
Foderkontrol: Mål for enkelte nøgletal
Analysemodul: Mål og alarmgrænser på nogle af rapportblokkene.
Fra KMP og Nøgletalstjek er det i øvrigt muligt at tilgå Mål og Alarmgrænser direkte fra
funktionsbåndet. Hvis man går via funktionsbåndet får man en mere overskuelig visning,
da der kun vises de nøgletal, der er relevante for henholdsvis KMP og Nøgletalstjek. Se
Kom godt i gang med KMP.

Skærmbilledet er i princippet det samme som for fanen ”Grundoplysninger”.
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Skærmbilledet er opdelt i to dele via en tyk lodret streg. Til venstre for den lodrette streg
er værdier for driftsenheder med flere besætninger vist. Til højre for den lodrette streg er
driftsenheder med kun én besætning vist.
I Målsætningsbilledet kan du få hjælpetekst frem ved at trække musen (Mouse Over)
hen over de forskellige kolonner. I venstre side af skærmen er nøgletal listet. Markerer
du et nøgletal er det muligt via tooltip at se en kort forklaring vist i eksemplet nedenfor.

I kolonnen ”Opnået” får du information om beregningsperioden, og i kolonnerne ”Mål” og
”Alarm” får du information om hvornår og hvem, der har redigeret målsætningen.
For den tværfaglige driftsenhed vises en opnået værdi, typisk for de seneste 12 måneder. Denne værdi kan anvendes som hjælp til at beslutte driftsenhedens egne langsigtede mål og eventuelle alarmgrænser.
For nogle nøgletal giver det ikke mening at have værdier for mål og eller nedre eller øvre
grænse, derfor findes grå felter, som ikke er mulige at indtaste/redigere.
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Målsætninger – udfyld
Målsætninger tastes og gemmes ved at trykke på Gem (1) knappen, øverst i billedet.
Bemærk: at ”Årsydelse pr. ko” først slår igennem dagen efter på beregnede målydelser, jf.
advarsel ved ændring.
Bemærk: For at få ændringer i målsætningen til at slå igennem i KMP skal du, når ændringerne er gemt og fanen lukket, i KMP trykke på genindlæs i funktionsbåndet. Ændringer slår
først igennem efter et par minutter.
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STOP HER - billeder
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