Nieuw in FARM versie 8000
Samen met onze klanten maken we onze programma’s
nog beter!
We krijgen geregeld wensen en suggesties van onze
klanten. Daar zijn we erg blij mee, juist mensen uit
de praktijk weten hoe we onze programma’s kunnen
verbeteren.

Om onze wijzigingen snel terug te
vinden, kijkt u naar het nummer van
de menuoptie. Heeft u die nummers
niet aanstaan in FARM? Ga dan naar:
‘Diversen, Instellingen, Algemeen’ en
zet een vinkje voor ‘Nummers in
menu’. Wanneer u het programma
opnieuw opstart, zijn de nummers
zichtbaar.

Software verbeteringen in FARM!
Einddatum programmaversie
De einddatum van de FARM program versie is vernieuwd naar 30-04-2025
EDI-factuur koppelingen
Er zijn (nieuwe) gewijzigde EDI-factuur koppelingen met de volgende
voerleveranciers:
ABZ Diervoeding
Agrifirm
AgruniekRijnvallei
Coppens Diervoeding
Swinco
Voergroep Zuid
Kengetal Leeftijd 1e inseminatie op de zeugenkaart
Kengetal Leeftijd 1e inseminatie wordt nu juist afgedrukt op de zeugenkaart.
Een datum berigheidsregistratie vóór de 1e levensinseminatie wordt niet meer
meegenomen.
FARM Mineraal Aan- en afvoerkaart dieren
Het overzicht “Aan- en afvoerkaart dieren” met optie Totaliseren wordt weer juist
weergegeven.

Wijzigingen voor fokkerijorganisatie TopigsNorsvin
Controle leeftijd sperma
Desktop / FARM Mobile
De controle op leeftijd sperma bij invoeren/wijzigen dekken is verruimd naar 30
dagen.
Controle invoer aantal gespeende biggen
Via menu 4.3.3 Diversen, Instellingen kunt u de optie “Gespeende biggen naar toom“
aanzetten.
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Desktop/ FARM Mobile
Hiermee controleert u de invoer Aantallen gespeende biggen bij cyclus vergeleken
met de te spenen ind. Biggen. Indien niet gelijk aan elkaar, dan verschijnt er een
melding :
Bijvoorbeeld:
'Individuele biggen is 14. Ingevulde gespeende biggen op cyclus : 15. Verschil: 1.
Wilt u het individuele aantal gespeende biggen overnemen? [14]
Kies [Ja] om het individueel aantal van 14 over te nemen naar cyclus en op te slaan
Kies [Nee] om ingegeven aantal gespeende biggen 15 over te nemen en op te slaan
Kies [Cancel] om de aantallen (ind.) biggen te corrigeren

Hebt u vragen over deze wijzigingen?
Neem contact op met onze helpdesk: support@pigvision.com of 0570-664131. Wij
helpen u graag verder!
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