Operational Monitor
PigVision

Operatiivinen Monitori
Rakas PigVisionin käyttäjä,
Ylpeänä esittelemme teille ensimmäisen AgroVision Analyticsin raportin nimeltään Operatiivinen Monitori.
Operatiivinen monitori antaa sinulle paremman käsityksen päivittäisestä toiminnastasi ja parempia
tuotannonhallintatietoja toimintojen ohjaamiseksi. Voit helposti käydä läpi tiineytysten, porsimisten,
vieroitusten, huomioeläinten ja porsaiden kuolleisuuden raportit.
Muutamalla klikkauksella pääset käsiksi näihin uusiin raportteihin ja voit aloittaa niiden käytön ilman
erillistä maksua.

Miten pääset alkuun?
1) Sisään Analyticsin asetuksiin pääset PigVisionista. Ensiksi klikkaat "MyAgroVision" - kuvaketta oikeassa
alakulmassa PigVisionin etusivulla.

2) Tämä näyttö tulee esiin:
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3) Luodaksesi MyAgrovision-tilin valitse alin “Register new user”

4) Seuraavaksi saat oheisen näkymän

Kirjaa ylimpään sähköpostiosoitteesi ja sen jälkeen kahdesti salasanasi, JOKA SISÄLTÄÄ
VÄHINTÄÄN YHDEN ISON KIRJAIMEN, YHDEN NUMERON JA YHDEN MERKIN (KUTEN #)
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5) Saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jossa olevaa linkkiä sinun tulee klikata vahvistaaksesi
tilisi. Kannattaa myös tarkastaa roskapostitilisi, jos viesti onkin mennyt sinne.
Jos olet kirjautunut sisään MyAgroVisioniin aiemmin, kirjoita käyttäjänimesi (sähköpostiosoitteesi) ja
aiemmin luomasi salasana.
Jos et muista salasanaasi, käytä vaihtoehtoa "Lost my password":
Kirjoita uuteen ikkunaan sähköpostiosoitteesi ja napsauta sitten "Send mail".
Muutaman minuutin kuluttua saat sähköpostin, jossa voit napsauttaa "Reset Password", jonka jälkeen
annat uuden salasanan.
Sulje näyttö ja avaa MyAgroVision uudelleen.
6) Seuraavaksi voit palata PigVisioniin ja klikata MyAgroVision-kuvaketta uudelleen

7)
Täällä sinun täytyy nyt pyyhkäistä painiketta “Analytics reporting AgroVision” (tässä merkattu punaisella)
oikealle, jotta kytkin muuttuu vihreäksi.
Lopuksi sulje ikkuna napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa ristiä (merkattu sinisellä).
8) Seuraavana päivänä pääset sisään uusiin raportteihisi ja voit nähdä ne osoitteessa
https://my.agrovision.com/
9) Kirjaudu sisään käyttäjänimelläsi ja salasanallasi. Voit täpätä merkin "Remember my login" , jotta selain
muistaa sisäänkirjautumistietosi.
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10) Olet nyt sivulla, jossa näet yleiskatsauksen käytettävissä olevista raporteistasi, esimerkissä on
"Operational Monitor", joka näytetään tällä hetkellä englanniksi.
11) Muuttaaksesi raportit omalle kielellesi, klikkaa asetuksia oikeasta reunasta.
12) Asetukset näytöllä suosittelemme seuraavia asetuksia:

13) Kun muutokset on tehty klikkaa OK.
14) Nyt voit valita "Operatiivisen monitorin" ja saat tämän tyyppisen raportin:

HUOM! Tämä raportti päivittyy kerran päivässä!
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Jos törmäät haasteisiin tai kysymyksiä ilmaantuu yllä olevasta, olkaa hyvä ja olkaa meihin yhteydessä:
Sähköposti:
Aukioloajat:

support-fi@agrovision.com
8.00-16.00

Copyright © 2020, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if necessary,
without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and omissions on the manual but
does not accept any responsibility or liability for damage of any kind arising from the use of this manual;
whether this damage is direct or indirect. If you discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or
one of its agents and we will make corrections for the next release.
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