Produktionsrapport, avstämning
Statusbilden visas som första bild då man tar fram produktionsrapporten under menyn Analyser. Bilden visas
bara då man väljer att göra en ny beräkning. Pilarna på statusbilden nedan visar varifrån siffrorna hämtas.
Det är viktigt att differenserna är noll – inga röda siffror får finnas på avstämningen!
På raderna för
"Inmatat" finns de
siffror som lagts in
under Status, Suggor
och galtar
På raderna för "Beräk‐
nat" har programmet
självt beräknat hur
många galtar, suggor,
gyltor och gyltämnen
det finns i besättning‐
en. Vill du kontrollera
vilka djur programmet
räknat med går du till
Suggdata, Djurförteck‐
ning. Skriv invente‐
ringsdatum (310599 i
exemplet).
Döda avvanda hämtas
från bilden Ungdjur,
utgång döda.

Antal inventerade
avvanda vid perio‐
dens start, 215 st
Antal inventerade
avvanda vid period‐
ens slut, 278 st

Avvanda i
perioden 357
stycken
(se nästa sida)
Sålda i perioden
280 stycken
(se nästa sida)
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Avvanda grisar i perioden
Gör så här för att ta fram en förteckning över de kullar som avvants i perioden:
 Gå till Suggor, Avvänjning
 Klicka på Mata in‐knappen (den andra från vänster) för att se inmatade avvänjningar
 Klicka på Visa utskrift
 Skriv periodens första dag i rutan "Från Datum" (dagen efter föregående inventering, 010399 i exemplet)
och skriv periodens sista dag (310599) i rutan "Till Datum". Klicka OK.
Nu visas en lista över alla
avvanda kullar och det
finns även en summering
sist på listan:

Sålda smågrisar i perioden
På liknande sätt tar man fram en förteckning över grisar som sålts i perioden:
 Gå till Ungdjur, Utgång levande
 Klicka på Mata in‐knappen (den andra från vänster) för att se inmatade avvänjningar
 Klicka på Visa utskrift
 Skriv periodens första dag i rutan "Från Datum" (dagen efter föregående inventering, 010399 i exemplet)
och skriv periodens sista dag (310599) i rutan "Till Datum".

Bocka för ”Välj samtliga” på nästa rad, dvs samtliga boxar (måste göras även om man ej använder box).
Klicka OK

Omsättning
Antalet avvanda och sålda i perioden kan också kollas på bilden som visas då man klickar på knappen
"Omsättning" som finns på avstämningsbilden. På bilden som visas är "Insatta" lika med avvanda i perioden och
"Sålda" är sålda och överförda. Fördelen med denna bild är att antalet summeras för varje avvänjningsdatum.

Felsökning avvanda grisar
Det är speciellt viktigt att antal avvanda stämmer på avstämningen. Där får inte finnas röda siffror, inte ens i
gamla perioder. Om inte antal avvanda stämmer blir vissa mått på produktionsrapporten felaktiga, t.ex ålder vid
30 kg och smågristillväxt.
Om det visas en negativ röd siffra på differens under
avvanda grisar är det något av följande fel:
 Det var för få inventerade vid periodens början (obs
Det var för många inventerade vid periodens
att även förra perioden påverkas om man ändrar här)
början (obs att även förra perioden påverkas om
 Det är för få avvanda i perioden (Saknas någon
man ändrar här)
avvänjning? Kolla kontrollistan)
Det är för många avvanda i perioden (Kan avvanda
 Det är för många levererade/sålda grisar noterade
dubbelförts t.ex. vid kullutjämning? Eller kan det
 Det är för många döda grisar noterade
vara ett stansfel på någon kull?)
 Det är för många inventerade vid periodens slut
Det ska vara fler levererade/sålda grisar
Det har dött fler grisar än som noterats
Det ska vara fler inventerade vid periodens slut

Om det visas en positiv röd siffra på differens under
avvanda grisar är det något av följande fel:
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