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Kontrollpanelen
Bästa WinPig-användare,
Vi är glada att få presentera den första Agrovision Analytics rapporten, kallad Kontrollpanelen.
Kontrollpanelen ger dig en helhetsbild av den dagliga driften och är ett bra verktyg som hjälper dig att styra
och utveckla dina arbetsrutiner. Du kan enkelt klicka dig igenom rapporterna för betäckning, grisning,
avvänjning, kontrollista samt smågrisdödlighet.
Med bara några få klick får du tillgång till rapporten och kan börja använda den utan extra kostnader.

Kom igång
Du öppnar inställningarna för Analytics genom ditt WinPig-program. Klicka på "MyAgroVision"-ikonen i det
nedre högra hörnet på skärmen i WinPig.

Då öppnar sig detta fönster:

Om du tidigare har loggat in på MyAgrovision så anger du användarnamn (e-postadress) och lösenordet
som du valde när du skapade ditt konto.
Om du inte kommer ihåg ditt lösenord, så kan du välja ”Lost my password”:
I det nya fönstret fyller du i din e-postadress och klickar därefter på ”Send mail”.
Efter några minuter får du ett e-mail där du kan klicka på "Reset Password". Därefter väljer du ett nytt
lösenord. Stäng webläsaren och öppna MyAgrovision igen.
Nu måste Analytics aktiveras:
När du har skrivit in din e-post och lösenord och klickat “Log in” kommer följande fönster att visas:
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Här måste du nu aktivera knappen bredvid
“Analytics reporting AgroVision” (inringad med
blått i bilden). Knappen ska bli grön.
Därefter stänger du fönstret genom att klicka på
det röda krysset upp i högra hörnet (inringat
med rött i bilden).
Nästa dag kommer du kunna använda verktyget
genom att logga in på
https://my.agrovision.com/
Ange användarnamn och lösenord. Du kan trycka
på "Remember my login" så sparas dina
inloggningsuppgifter.
När du är inloggad kommer du se en översikt över de tillgängliga rapporterna. Den första heter Operational
monitor, vilket är det engelska namnet på rapporten vi kallar ”Kontrollpanelen”.
För att ändra språk för rapporterna
klickar du på kugghjulet
(inringat med rött i bilden).
Ett fönster med inställningar visas. Vi
rekommenderar att du anger inställningarna
som visas I bilden:
När ändringarna är gjorda trycker du OK.

Nu kan du välja "Operational Monitor" och
se rapporten:
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Om du har några problem eller frågor om ovanstående, kontakta Gård och Djurhälsan WinPig Support:
winpig@gardochdjurhalsan.se eller 018-126640 på vardagar mellan 8-14.

www.winpig.se

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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