Veckokort
Veckokortet kan tas fram för en händelsetyp (betäckning, förväntad grisning, grisning eller avvänjning) Om
vald händelsetyp, t.ex. är grisning, visas alla djur med grisningar inom den period man fyllt i på urvalsbilden.
Om grisning då är den senast registrerade händelsen för ett visst djur visas tomma kolumner som kan användas för att notera efterföljande händelser. På veckokortet går det också att lägga in kolumner med egna
rubriker, de kan användas för att bocka av att åtgärder har utförts.
Den huvudsakliga skillnaden mot en arbetslista är att man på arbetslistan får en framräknad tidpunkt när en
händelse beräknas inträffa. Man kan t.ex. få en förteckning (med förväntad datum) över vilka suggor som just
denna vecka kan tänkas löpa om. En annan skillnad är att man kan ha inställningar gjorda för många olika
arbetslistor. Veckokortet innehåller bara en inställning.
Man kan inte välja sorteringsordning på veckokortet och inte heller ange några begränsningar, t.ex. att bara
en viss grupp skall tas med.
På veckokortet finns inte heller så olika kolumner att välja till som på en arbetslista.

Exempel 1 - Veckokort för grisning

Dessa inställningar har använts till det ovan visade veckokortet för förväntad grisning. Förutom kolumnerna
Box och Ku är kolumnerna Gris, Lev, Död, Avvä, An, Vikt och Box valda.

WinPig Support, Gård & Djurhälsan, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala, 018-12 66 40
winpig@gardochdjurhalsan.se www.winpig.se

Exempel 2. Veckokort för förväntad grisning

Dessa inställningar har använts till det ovan visade veckokortet för förväntad grisning. Förutom kolumnerna
Box, Ku och Betä., är kolumnen Gris vald.

Exempel 3. Veckokort för att visa resultat för en grupp
Ett exempel på vad veckokort kan användas till är en sammanfattning av en grupp suggors grisnings- och
avvänjningsresultat.
Då man tar fram listan anges ett datumintervall inom vilket grisningen skall ligga.
För att få fram listan på nästa sida har följande inställningar gjorts:

Valda kolumner: Ras, Ku, Gris, Levande Döda, Avvä, An och Vikt
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