Boxregistrering
Registrering av box för en grupp djur
Om en grupp djur, t.ex. djuren i en box, har flyttats till en annan box kan det vara smidigt att registrera flytten
för alla djuren på en gång. Det går att göra på följande sätt:

Gå till Suggor, Inmatning per grupp
Välj ut de djur som ska byta box (tillfoga
eventuellt den urvalsruta som behövs).

Välj händelse ”Aktiv box”, skriv datum och välj
eventuellt sorteringsordning, klicka sedan ok.

De utvalda suggorna kommer upp.
 Ställ markören i fältet för box på den första suggan.
 Tryck sedan på F8-tangenten.
 Fyll i vilket boxnummer djuren ska flytta till, klicka ok.
 Om någon sugga skall tas bort från listan raderas raden
med ikonen ”Ta bort”.
 När hela sidan är klar: klicka på ikonen ”Mata in”, det är
först då registreringarna sparas i datorn och boxnumret
ändras på suggorna.
 Stäng sedan bilden med krysset.
Observera alltså att uppgifterna på skärmen inte sparas på den enskilda raden lämnas utan först när
hela listan är ifylld och man klickar ”Mata in”!
Glömmer man klicka på ”Mata in”-ikonen visas bilden
här till höger när man försöker stänga bilden med
krysset.
Ja
använd inte detta val! Själva listan med
uppgifterna sparas tillfälligt men de är inte
sparade på respektive sugga.
Nej
ångra allting, inget sparas
Avbryt gå tillbaka till listan
Det går också att göra ovanstående flyttning från bilden Suggdata, Utvalda suggor. Välj då först ut
djuren och klicka sedan på ”Inm på grupp”. Följ sedan ovanstående beskrivning. Den enda skillnaden är
att man inte kan välja sorteringsordning när man registrerar via Utvalda suggor.
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Registrera tillsammans med ingång, betäckning, grisning eller avvänjning.
Om olika boxar knappats in tillsammans med olika händelser gäller den som registrerats ihop med den
senaste händelsen.
En händelse utan box ändrar inte tidigare boxregistrering. Ett exempel: box 12 läggs in tillsammans med
avvänjning, betäckning knappas utan box. Resultatet är att box 12 kvarstår.
Senaste händelsen kan kompletteras med box i efterhand, däremot händer det inget om box läggs in på
tidigare händelser. Det går också att ändra boxnummer på senaste händelsen. Det går däremot inte att
radera en boxtilldelning genom att tömma boxfältet på händelsen. Vill man radera boxen måste det göras
på suggkortet. Eller så kan man skriva box=0 på händelsen.
Om suggkortet är synligt på skärmen är det inte säkert att ändringen av box syns direkt, man kan behöva
växla sugga och sedan gå tillbaka till den första suggan för att boxen skall "uppdateras".

Registrera via övrig registrering
Datum måste vara efter senaste händelse (ingång, grisn, avv eller bet), det går alltså inte att skriva samma
datum som senaste händelse.
Om box lagts in via övrig registrering är det den senast inlagda registreringen som gäller, dvs. oavsett
datum. Ett exempel:
datum 100403 box 91
datum 080403 box 108
Box 108 gäller eftersom den är sist inlagd, trots att datum är före den 10/4.

Sökning efter suggor utan boxnummer
Sök på utvalda suggor, använd fältet "Aktiv box" (obs! inte fältet "Box"). Lämna det första fältet tomt och
fyll i 0 på det andra.
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