Instruktioner för arbetslista Säljintyg
Innan ett säljintyg tas fram första gången måste några grundinställingar göras. Det
är dels inställningar för arbetslistan och dels texten för vaccinationer som bör
anpassas till gården.
Inställningar
Arbetslista

1. Gå till Avelsdjur, Inst arbetslista.
2. Lägg upp nya rader för de listor du vill kunna använda i besättningen (se bild).
Inställningarna skall vara enligt lista nr 6 för småhybrider, nr 7 för betäckningsfärdiga och nr 8 för dräktiga gyltor. Numreringen är bara ett valfritt
löpnummer, du behöver inte använda samma. Överskriften kan också ändras,
det är samma text som kommer som rubrik på den färdiga utskriften senare.

3. Välj därefter vilka kolumner som skall visas på den färdiga listan. Ställ markören på
listan du vill ändra och klicka på knappikonen Rapportinställning . Läs
instruktionen på skärmbilden för hur du väljer till respektive väljer ifrån kolumner.
Observera att du måste klicka på texten på rubriken för att det skall fungera.
Kolumnförslag för respektive lista (förutom Kön, Öronmrk och Födår som är
obligatoriska):
Säljintyg gyltämne - Spenar, Föddat, Ras
Säljintyg bet.färdig - Spenar, Föddat, Ras, Vacc1, Vacc1, (HV)
Säljintyg dräktiga - Spenar, Föddat, Ras, Betäckning, Galt1, Vacc1, Vacc1, (HV,) Förv
HV står för Handelsvärde, det kan vara aktuellt att ta med för renrasiga djur. I
kolumnen Förv visas beräknat grisningsdatum.
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Text för
vaccination

Gå till Arkiv, Behandlingsjournaler, Registrera journaler. Klicka på ikonen Mata in
(eller tryck F2). Nu visas en grundbild som är tänkt att innehålla de mediciner/preparat
som används i besättningen.
Här måste de vaccinationspreparat finnas upplagda som du vill ha ut på säljintyget. Välj
att rätta i en gammal rad eller skriva en helt ny enligt exemplet nedan.
Bilden nedan visar bara de kolumner som är betydelsefulla för säljintyget. Det är inte
heller säkert att du har kolumnerna på bilden i samma ordning. Du behöver inte
använda texterna i exemplet utan skriv in det som är aktuellt för din besättning.
Datum – dagens går bra
Jour-Id – ett valfritt löpnummer, i exemplet är 72 använt för Rödsjuke /parvovaccin.
Läkemedel – skriv den text du vill ha ut på
säljintyget (inte för lång). Ett mellanslag
före /parvo som på bilden gör att
eventuell radbrytning görs där.
Övriga kolumner – fyll gärna i dem, men
de har ingen betydelse för säljintyget.
Gå sedan till bilden Arkiv, Gen inställningar, Utskrift.
Fyll i det Jour.Id du använt i en av de tre
rutorna längst ner på bilden. De rutorna
motsvarar Vacc1, Vacc2 och Vacc 3 på
säljintyg (och härstamningsbevis).
I exemplet här bredvid står det 72 i den
första rutan och det innebär att texten
"Rödsj /parvo" kommer att skrivas istället
för Vacc1. Istället för Vacc2 skrivs "Porco"
och istället för 74 skrivs "Skabb san."

Byta logotype

Den logotype (PigWin) som syns på utskrifterna i PigWin kan ersättas av någon annan
bild, t.ex. gårdens egen logotype. Filen med logotypen skall i så fall döpas till
pigwin.bmp och ersätta nuvarande fil med samma namn i mappen c:\pig_win.
Kontakta PigWin Support för mer detaljerad hjälp.
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Att ta fram
säljintyg

Ett fiktivt boxnr används vid varje försäljningstillfälle på de gyltor som är aktuella till
en viss köpare. Boxnr i det här sammanhanget innebär inte en fysisk box utan endast
en sorteringsmöjlighet för att välja ut önskade gyltor. Det är viktigt att det fiktiva
boxnumret inte används till annat i besättningen. Använd en serie som inte kolliderar
med några verkliga boxar, t.ex. 9000 och uppåt.
1. Gå till Avelsdjur, Övrig registrering.
Skriv in de djur som skall stå med på
säljintyget på varsin rad med Kön,
Örommrk och Födår.
Fyll i dagens datum.
Skriv ett boxnummer. I exemplet här
bredvid vill vi ha ut djur 229, 232, 235
och 243 på en lista eftersom de skall
till samma köpare ("box" 9000) och de
dräktiga djuren 202, 206 och 212 på
en annan lista till en annan köpare
("box" 9001).

Säljintyg gyltämne

Gå till Avelsdjur, Arbetslista. Bocka för
önskad arbetslista t.ex. Säljintyg,
gyltämne. Klicka OK

Klicka bara OK på bilden med datum.

Kontrollera att det finns ett kryss i
rutan framför Box och fyll i vilken
"box" säljintyget skall tas fram för.
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Exempel på Säljintyg, gyltämne

Säljintyg dräktiga

Gå till Avelsdjur, Arbetslista. Bocka för "Säljintyg dräktiga".
Klicka OK på bilden med datum.
Bocka för "Säljintyg dräktig" och fyll i boxnr (9001 enligt exemplet ovan) i båda rutorna.
Exempel på Säljintyg, dräktiga
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