Manuell omgångshantering
Manuell omgångshantering kan vara lämplig om man flyttar omgången mellan stallar/lokaler, till
exempel i ekologisk och KRAV- produktion. Vid manuell omgångshantering kopplas omgångarna
inte automatiskt samman med en lokal. Detta innebär att när man gör en registrering under
Ungdjur, måste man alltid registrera vilken omgång som inmatningen berör. Man kan också registrera vilken lokal det gäller men det är frivilligt. Med manuell omgångshantering kan man inte göra
någon uppföljning över tiden över omgångar som gått i ett visst stall, då omgång inte kopplas till
lokal på samma sätt som med automatisk omgångshantering.
Eftersom all registrering görs på omgång är det viktigt att den som registrerar känner till vilken
omgång man arbetar med.
För att ändra inställningarna i WinPig till manuell omgångshantering, gå in under GenerelltInställningar och ändra omgångshantering till Manuell, se bilden nedan.

Registreringar
•

Skapa omgång: Skapa en omgång som vanligt där du registrerar omgångens kod, namn,
start och slutdatum. Skillnaden gentemot automatisk omgångshantering är att omgången inte
kopplas till någon lokal.

•

Ingång, döda, foder: Skriv in dina ungdjur och fyll i vilken omgång det gäller. Fältet Lokal
finns med på bilderna, men används inte av programmet för att automatiskt hålla ordning på
omgångarna. Du kan välja att fylla i kolumnen för lokal för din egen skull, eller lämna den
tom. Saknas det en kolumn för Omgång kan den läggas till under Layout inställningar. För
mer information om hur du ändrar i en layout, se instruktionen Anpassa layouter.
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Inställningar för att hämta slakt
Inställningar för att hämta slakt görs under Hämta slaktdata- inställningar
. Där finns fältet för
lokal med, men kan lämnas tomt då slakten enbart hämtas till ett leverantörsnummer och ej kopplas
automatiskt till den lokal man fyllt i.

Koppla slakt till omgång manuellt
När man har hämtat slakt behöver man koppla slakten till omgång manuellt.
Under Ungdjur - Slaktgrupp kan man se den slakt som har hämtats och koppla omgång till
leverantörsnummer manuellt. Ett smidigt sätt att göra detta på är att filtrera på leverantörsnummer
och sedan registrera vilken omgång det är som hör till det leverantörsnumret. Använd funktionen att
markera flera celler, högerklicka och Tilldela värde.

Kostnader och intäkter från slakteriet måste också registreras manuell till en omgång. Filtrera på
leverantörsnummer och registrera vilken omgång det är som hör till det leverantörsnumret. Även här
kan du behöva lägga till en kolumn för att kunna registrera Omgång.
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Slaktprognos
Med manuell omgångshantering kan du i slaktprognosen få en överblick över slaktade grisar per
vecka men du kan inte följa upp slaktade grisar per lokal/leverantörnummer.
Produktionsnivå och slaktanmärkningar
Produktionsnivå och slaktanmärkningar kan också beräknas fram per omgång. Analyserna går att
göra per lokal om en lokal registrerats i samband med ingång, döda och foder, men om djuren flyttats
mellan lokaler kommer dock resultaten att bli missvisande. Vid manuell omgångshantering där grisar
flyttas mellan lokaler är det därför bättre att ta fram produktionsnivå och slaktanmärkningar per
omgång.
Layouter:
- Lägg till kolumnen för omgång under intäkter och kostnader, ingång, döda, foder

