Satellitrapporter beräknade från navets PigWin Sugg
Se pärmen flik 9

I användarhandledningen sist under flik 9 finns en kort översiktlig beskrivning av
satellitrapporten.

Grupperade till
satellit

Beräkningarna av satellitrapporten förutsätter att man följer de rekommenderade
rutinerna i PigWin Sugg och grupperar suggorna till respektive satellit. I så fall sköter
programmet automatiskt om så att grisningar och avvänjningar får satellitens
nummer/bokstav i fältet för Satellit på grisningen.
För att kunna köra rapporter för varje suggomgång skall satelliten förkortas med två
bokstäver

Ambitionsnivå

Den allra enklaste varianten av satellitrapport kräver bara inrapportering av två
statusdatum. Då får man fram grisnings- och avvänjningsresultat. Vill man göra lite
mer ambitiösa rapporter kan smågrisleveranser och kanske även foderförbrukning
och övriga kostnader registreras för omgången.

A. Enkel rapport för Lägg in statusrader under Suggor, Status
en längre tidsperiod suggor/galtar. Det behövs två datum, dvs.

två rader, för att en satellitrapport ska
kunna beräknas. Fyll även i samma datum i
fältet Grisning. Se bilden här till höger,
(kolumnordningen är ändrad, kolumnen
Grisning ligger vanligen längre till höger)
Satellitens nummer/bokstäver skrivs i
kolumnen Box.
I exemplet här intill kommer två perioder
att finnas om man tar fram en
satellitrapport för satellit AB. En period
mellan 10/9 – 5/11 och en mellan 5/11 –
31/12.

B. Satellitrapport
per suggomgång

Lägg in statusrader under Suggor, Status suggor/galtar.
Datum - när suggorna kom
Box
- satelliten förkortas med två bokstäver (det är noga med stora/små)
Omgång - ett ordningsnummer för omgången, max två siffror
Grisning - första grisningsdatum för omgången
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Eftersom det behövs två datum för att en omgång skall kunna räknas måste
man lägga till ett statusdatum extra på slutet. Det skall vara när nästa
suggomgång kom.

Ungdjursmenyn

På alla uppgifter som matas in
under Ungdjursmenyn skall
satellit+omgång matas in i Boxfältet. Detta är för att programmet skall kunna hänföra uppgifterna till en speciell suggomgång. Se bilden här intill.
Det behöver inte stå något i kolumnen Till Box.

Detta gäller alltså på:
Ungdjur, utgång levande
Ungdjur, utgång döda
Ungdjur, foderförbrukning
Ungdjur, övriga kostnader
Ungdjur, intäkter

Foder suggor

Även på foderförbrukningen under suggor skrivs Satellit+suggomgång (fyra
tecken) i Boxfältet. En bra tumregel kan vara att sätta datum samma som första
grisningsdatum.

Övrig inrapportering Vill man rapportera kostnader och intäkter under menyn suggor gäller samma
sak här, ange satellit+suggomgång i kolumnen Box.
suggor
Ta fram rapporten

Välj Analyser, Satellitrapport.
Fyll i satellitens förkortning och klicka
OK.
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