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CropNote brugerguide 

CropNote er et nyt system udviklet til DLBR virksomhederne. Systemet gør det muligt for DLBR centrene at 

udsende egne plantefaglige påmindelser til deres landmænd via FarmTracking og på sigt CropManager. I 

denne guide vil de enkelte funktioner blive beskrevet.  
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2 Få adgang til CropNote 
For at komme i gang med CropNote skal følgende adresse indtastes i din internet browser.  

Cropnote.dlbr.dk 

Her vil du først blive bedt om at logge ind, hvilket du skal gøre med dit konsulentlogin.  

3 Påmindelsestabellen 
Efter at have logget ind vises først påmindelsestabellen. Påmindelsestabellen viser en liste over alle de 

planlagte, udsendte, afsluttede og kladde påmindelser for et center.  
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Figur 1 – Påmindelses tabellen 

I figur 1 ses en række orange cirkler som er forklaret nedenfor:  

1) Dato filter – Ved at ændre til og fra datoen i datofilteret, filtreres tabellen. 

2) Opret ny påmindelse – Ved at trykke på denne knap oprettes en ny påmindelse 

3) Søge felt hvor der kan søges på tværs af felter i tabellen 

4) Profil knappen – Hvis du ønsker at logge ud, kan du gøre det herigennem. 

5) Hvis en eksisterende påmindelse skal redigeres skal det gøres ved at trykke på rediger. 

6) Hovedmenuen – Her igennem kan du gå til afgrøde filteret 

7) En påmindelse – Hver påmindelse har sin egen række i tabellen og her kan du se: 

Status på en påmindelse – Her kan det ses om en påmindelse er en kladde, planlagt udgivet eller 

afsluttet 

Titel – Titlen som FarmTracking brugeren kan se i oversigten 

Besked – Det budskab du gerne vil formidle til læseren 

Perioden – Angiver for hvilken periode, at brugeren kan modtage beskeden. Åbner en FarmTracking 

bruger applikationen inden for den pågældende periode vil brugeren modtage beskeden. Åbner 

vedkommende den senere vil denne besked ikke fremkomme 

Høstår – Hvis brugeren skal modtage denne påmindelse, skal vedkommende have marker i det 

valgte høstår 

Modtage filtre – Indsættes et filter indsnævres modtager mængden og samtidig kan en påmindelse 

gøres endnu mere specifik 

 

3.1 Opret og redigering af påmindelse   
Hvis der på forgående skærmbillede trykkes på opret påmindelse eller rediger åbnes et redigeringsvindue. 

Herfra kan en påmindelse let og hurtig ændres.  
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Figur 2 - Oprettelse og redigering af påmindelse 

I figur 2 vises oprettelses og redigerings vinduet. Nedenfor er de enkelte felter listet med en beskrivelse af 

funktionalitet:  

1) Status – Status feltet ændres imellem Offentliggør og Kladde. Sættes en påmindelse til status 

Offentliggør, vil påmindelsen blive udsendt når Start og Slut datoen er nået. Sættes en påmindelse 

derimod til Kladde vil denne ikke blive udsendt.  

2) Titlen er det felt hvorigennem du skal fange brugerens interesse for at læse påmindelsen. Titlen vises i 

oversigtsbilledet i FarmTracking (se figur 3). 

3) Besked er hvor budskabet skal kommunikeres. For at brugerne kan skelne mellem hvor en påmindelse 

kommer fra er det god skik at skrive afsender center samt forfatter i slutningen af påmindelsen. Dette 

kan eksempelvis formateres således: Jesper Riber – SEGES 

4) URL – Er en forkortelse for Uniform Resource Locator og kan løst oversættes til en internetadresse. Skal 

der eksempelvis i en påmindelse linkes til en ekstern side, eksempelvis en artikel på landbrugsinfo, kan 

adressen hertil indsættes i dette felt. For at sikre at dit link fungere bør du først fremsøge linket i 

internet browser og herefter kopiere indholdet fra adresse linjen ind i CropNote. URL’en skal ligne 

denne:  

https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/sider/pl_17_2404_hoestudbytter_paa_sortinfo.aspx?utm_so

urce=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Mest_laeste 

5) Start og Stop datoen – Perioden mellem start og stop datoen definerer hvornår en landmand vil 

modtage en påmindelse. For at modtage en påmindelse skal landmanden åbne FarmTracking i denne 

periode.  

6) Høstår – Angiver for hvilket høstår påmindelsen skal udsendes. For at landmanden kan modtage 

påmindelsen skal landmanden have afgrøder i Mark Online. Eksempelvis vil en landmand, som ikke har 

oprettet en markplan for 2018, ikke modtage påmindelser for høståret 2018.  

https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/sider/pl_17_2404_hoestudbytter_paa_sortinfo.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Mest_laeste
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/sider/pl_17_2404_hoestudbytter_paa_sortinfo.aspx?utm_source=LI&utm_medium=web&utm_campaign=Mest_laeste
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7) Modtagefiltre – Ved at oprette og indsætte et modtagefilter er det muligt at målrette udsendelsen af 

påmindelser endnu mere specifikt. Et modtagefiltre er i første udgave, af CropNote, et afgrødefilter og 

oprettelsen af sådanne beskrives nedenfor. For at vælge et modtage filter skal man blot trykke på feltet 

og kan efterfølgende fremsøge et filter ved at indtaste nogle karakterer eller blot scrolle ned i listen. 

Tilvælges mere end et filter vil antallet af potentielle modtagere blive mindre da det er fællesmængden 

for de indvalgte filtre som tages udgangspunkt i. Ønskes i stedet foreningsmængden skal flere afgrøder 

i stedet tilføjes samme filter.  

 
Figur 3 - Påmindelser overblik 

 
Figur 4 - Påmindelse beskrivelse 

4 Modtage filtre 
Formålet med modtager filtre er at kunne sende specifikke og målrettede påmindelser ud til en forud 

defineret gruppe. I første version af CropNote er det kun muligt at filtrere på direktoratsafgrødegrupper 

men efterhånden som programmet modnes, vil flere blive koblet på.  
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Figur 5 - Afgrødegrupper 

Ovenfor i figur 5 ses et skærmbillede af modtagefilteret- afgrødegruppe. De enkelte funktionaliteter er 

uddybet nedenfor. 

1) For at komme frem til afgrødegruppe skærmbilledet skal modtagefiltre først vælges i hovedmenuen og 

efterfølgende afgrødegruppe. 

2) Tabellen viser de forskellige afgrødegrupper som I har oprettet på jeres center. Tabellen er opdelt i tre 

kolonner 

a) Navn – Dette navn er det navn, der søges efter, når en afgrødegruppe skal tilkobles en påmindelse. 

Navnet er ikke synlig for i FarmTracking og er derfor kun jeres reference 

b) Direktoratsafgrøder – Viser en liste over de direktoratsafgrøder som er tilkoblet denne gruppe 

c) Rediger – Skal en afgrødegruppe redigeres trykkes på denne. 

3) Skal en ny afgrødegruppe oprettes, vælges tilføj afgrødegruppe. Denne knap åbner lige som punkt 2c et 

vindue, hvorigennem en afgrødegruppe kan oprettes og redigeres. Dette vindue beskrives yderligere i 

afsnit 4.1 opret og redigering af afgrødegruppe. 

4.1 Opret og redigering af afgrødegruppe 
Når der trykkes på tilføj afgrødegruppe eller rediger vises et vindue magen til det i figur 6. 
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Figur 6 - Tilføj og redigering af afgrødegruppe 

 

1) Afgrødegruppe navn – Her skrives navnet for afgrødegruppen. Som før beskrevet er dette navn kun til 

intern brug og kan ikke ses i FarmTracking 

2) Indvalgte direktoratsafgrøder – For at tilføje en direktoratsafgrøde tryk da i feltet og der fremkommer 

en drop down liste med alle direktoratsafgrøder. Det er også muligt at indsnævre antallet af elementer 

i listen ved at indtaste dele af navnet eller direktoratsafgrøde nummeret. For at slette en afgrøde fra 

listen tryk på krydset efter de(n) direktoratsafgrøde som ønskes slettet. 


