WinPig – för lönsamt
grisföretagande
– Går din produktion i rätt riktning?
Regelbunden produktionsuppföljning innebär att du tillsammans med
dina rådgivare synliggör områden för prioriterade insatser i produktionen
och följer upp effekten av dessa. WinPig är ett program som visar om
din produktion går i rätt riktning, hälsomässigt och ekonomiskt – en
förutsättning för ett framtida lönsamt grisföretagande.

WinPig – det kompletta
uppföljningsprogrammet
WinPig är enkelt och användarvänligt, med stora möjligheter att anpassa
programmet efter just ditt företag.
Rapporter och analyser kan göras för
valfria perioder, produktionsplatser,
stall eller djur. I WinPig har du
många möjligheter att registrera händelser och egenskaper på individnivå.
Du väljer själv vad du vill fokusera på.
WinPig är programmet för dig som
vill få ett helhetsgrepp om din produktion och följa grisarna under hela
uppfödningstiden.

WinPig erbjuder:
• Besättningsspecifika rapporter utifrån
egenvalda mått.
• Flexibla analyser där du enkelt ser
vilka djur, parametrar eller
beräkningar som ligger bakom.
• Rapporter med flera olika layouter
eller som diagram.
• Hämta slakt- och ekonomiuppgifter
från slakteriet direkt till din dator.

Du kan:
• Välja de produktions- och
ekonomimått du vill följa upp
och lägga in som gårdens mål.
• Förenkla dina arbetsuppgifter med
arbetslistor och protokoll.
• Själv designa utseendet på suggkorten.

Support för dig:
• Personlig support vardagar 8–14 med
svar på dina frågor.
• Tydlig manual och hjälp direkt i
programmet.
• Instruktionsfilmer, manualer och tips
finns tillgängligt på hemsidan dygnet
runt.

Hur varierar slaktanmärkningarna mellan olika
leveransveckor, lokaler eller omgångar?

Hur fördelar sig köttprocenten
inom en omgång?

Hur påverkar förändringar i hullet
grisningsresultatet?

Synliggör gårdens plan och mål på
produktionsrapporten. Uppnås målen?

Krav på din dator:
• En ledig USB-port.
• CD-läsare.
• Uppkoppling mot internet.
• Windows 7, servicepack 3 eller senare.
• RAM-minne: minimum 4 GB.
• Processor: minimum Pentium III kompatibel
med rekommenderat 1–2 Ghz.
• 5 GB ledigt hårddiskutrymme.
Designa dina egna suggkort.

För mer information, kontakta WinPig Support
på Gård & Djurhälsan.
Telefon 018-12 66 40
winpig@gardochdjurhalsan.se
www.winpig.se

www.gårdochdjurhälsan.se
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Beställ WinPig idag!

