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Databaskontroll 
 
Om något i PigWin är konstigt, t.ex. om det saknas suggor på arbetslistor eller om det dyker upp suggor 
med konstiga tecken i fältet för djurnummer kan man behöva göra en databaskontroll. 
 

Det är också bra att göra en databaskontroll om programmet avslutats på felaktigt sätt, t.ex. genom ett 
strömavbrott som stängt av datorn då PigWin Sugg varit igång. Om man har ett databasfel och ändå fort-
sätter att registrera i programmet kan felaktigheter uppstå eftersom rimlighetstesterna då inte fungerar 
korrekt. 
 

Databaskontrollen består av två steg som bör göras direkt efter varandra. 

Steg 1 
 

o Läs texten under rubriken ”Manuell gruppering” på nästa 
sida. 

o Gå i PigWin Sugg till Suggdata, kontrollista.  
o Skriv 010180 i rutan vid ”Period”, klicka OK. Datorn 

arbetar nu en stund och bör sedan visa texten ”Det finns 
inga registreringar”.  

o Om den meddelar något annat t.ex. ”Vid installation av 
den nya programversionen upptäcktes ett fel med 
felkod...” har den upptäckt fel på några suggkort. Läs 
under rubriken ”Fel med felkod” nedan hur dessa rättas. 

 
 

Steg 2 
 

o Avsluta PigWin Sugg, gå till ”Den här datorn” (det brukar finnas en 
sådan ikon på skrivbordet) 

o Dubbelklicka på hårddisken (c:) och sedan på mappen pig_win (klicka 
på den gula symbolen, ej på texten) 

o Dubbelklicka på mappen reg_fil 
o Leta reda på en eller flera filer som heter dbcheck (det kan vara upp 

till 5 st. och de heter dbcheck.380, dbcheck.395 etc.) Radera dessa 
filer. Ett sätt att radera en fil är att markera den med ett klick och 
sedan trycka på delete-tangenten på skrivbordet. Bekräfta att filen 
ska flyttas till papperskorgen. 

o Om det finns en fil som heter dscheck tar du bort den också. 
o Stäng fönstret ”Den här datorn” och starta PigWin Sugg. Nu görs en 

databaskontroll automatiskt 
 
Om programmet meddelar att ”Vid installation av den nya programver-
sionen upptäcktes ett fel med felkod...” har den upptäckt fel på några 
suggkort. Läs under rubriken ”Fel med felkod” nedan hur dessa rättas. 

Databaskontrollen är klar! Kontrollera om det som eventuellt tidigare var 
konstigt nu ser korrekt ut i PigWin Sugg. 
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Manuell gruppering 

Då man kör kontrollistan med datum 010180 gör programmet bl.a. om gruppindelningen av suggorna. 
Om man har gjort några manuella ändringar av suggornas gruppnummer kommer dessa manuella 
ändringar att försvinna och ersättas av det gruppnummer datorn anser att suggan har. Använder man 
enbart den automatiska gruppindelningen eller om man inte använder grupper alls är det ingen fara att 
köra steg 1 av databaskontrollen. 

 

Suggor med konstiga tecken i djurnumret 

Det kan ibland dyka upp suggor i programmet med konstiga tecken i sitt nummer. Ofta finns felaktiga 
händelser med orimliga datum på dessa suggor. När en databaskontroll gjorts bör man ta bort alla 
sådana suggkort. Suggkorten hittar man oftast genom att stå i fältet för djurnummer på suggkortet 
och trycka Ctrl+Home (båda tangenterna samtidigt). Man hamnar då på det första suggkortet som 
oftast brukar vara det med konstigt nummer. Ta bort det med ikonen ”Ta bort suggkort”. 
Ibland hittar man lättare konstiga suggor på Suggor, Ingång. Gå även här först i listan med Ctrl+Home. 
 
Om suggor med konstiga tecken dyker upp någon enstaka gång kan det t.ex. bero på ett strömavbrott 
eller något tillfälligt fel i datorn. Uppstår det suggor med konstiga tecken upp med jämna mellanrum 
(trots att de rensas bort) kan det vara något fel på datorn, t.ex. en skada på hårddisken eller på 
internminnet. 
 
Förebyggande åtgärder: 

 Avsluta alltid PigWin Sugg innan datorn stängs av. 

 När datorn lämnas med PigWin Sugg igång bör alla fönster i programmet stängas, så att bara 
huvudmenyn syns. Då är det minst risk att någon skada sker om det blir ett strömavbrott. 

Fel med felkod xx/xx 
 

Vid databaskontrollen upptäcker datorn ibland felaktigheter och visar då en feltext om att ”fel 
upptäckts i databasen med felkod xx/xx” När man trycker bort det meddelandet visas en bild med 
vilken/vilka suggor det är fel på och en kort text om vilket felet är. Skriv gärna ut denna bild med hjälp 
av knappen ”Skriv ut lista”. 
 
De suggor som är fel bör rättas. Vanligt är att det t.ex. saknas en avvänjning före utgång. Man får då ta 
bort utgångsrapporteringen, lägga in avvänjningen och sedan rapportera in utgången på nytt.  
Det kan också vara en sugga som har dubbel ingångsrapportering eller ingen ingångsrapport alls. 
Ibland går det inte att rätta felet med mindre än att man tar bort suggkortet (skriv ut det först) och 
sedan lägger in suggan och alla händelserna på nytt.  
I enstaka fall går det inte att ta bort suggkortet, sänd då en säkerhetskopia till PigWin support för 
rättning av felet.  
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