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Välkomststall - när slaktomgångarna överlappar varandra 
Ibland överlappar perioden för olika omgångar i samma lokal med varandra. I WinPig är omgångarna kopplade till en 
specifik lokal och programmet kan därför inte hålla isär två omgångar som pågår samtidigt i samma lokal. För att komma 
runt detta kan man skapa ett fiktivt välkomststall för de nyinsatta grisarna. 
 

Skapa ett välkomststall 
Lägg först till de fiktiva lokalerna under Generellt → Lokaler.  
Skapa en fiktiv lokal för varje sann lokal, se Bild 1. 
 
Bild 1. Här finns ett fiktivt välkomststall för lokal 1 och ett för lokal 2 

 
 

Koppla omgång till lokal 

• Efter att du skapat en ny omgång i programmet går du till Generellt → Koppla omgång 
till lokal. Skriv in namnet på omgången, i detta fall omgång 2, så dyker start- och 
slutdatum upp under rubriken ”Omgång”.  

• Startdatum för omgång 2 är tidigare än slutdatumet för föregående omgång i samma 
lokal, omgång 1. Sätt då in omgång 2 i den fiktiva lokalen Välkomst 1 för att undvika 
överlappning, se Bild 2. 
 

Bild 2. Grisarna i omgång 2 sätts in i lokal Välkomst 1 

 
 

• Till höger om ”Lokal” finns start och slutdatum för den aktuella lokalen, i detta fall lokal 
1. Startdatumet för den fiktiva lokalen Välkomst 1 är samma som startdatum för 
omgång 2. Slutdatum bör vara dagen efter att föregående omgång i samma lokal, 
omgång 1, tog slut. 

• Skriv på nytt in omgång 2 på nästa rad, denna gång för den sanna lokalen, 1. Du väljer 
då samma startdatum som slutdatum för Välkomst 1. Slutdatum för lokal 1 blir samma 
datum som slutdatum för omgången. På detta vis kommer programmet hålla reda på 
vilken omgång som de skickade grisarna tillhör när det går grisar från olika omgångar i 
samma lokal. När du sätter in grisarna under ikonen ”Ingång” ska de sättas in i lokal 
”Välkomst 1” för att grisarna ska kopplas till omgången i programmet. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 


