Dekgroep Monitor

In een paar stappen uw Dekgroep Monitor
instellen.

Opstart handleiding voor de Dekgroep Monitor
Met de AgroVision Dekgroep Monitor is het mogelijk elke type dekgroep systeem in te stellen. De instelling
is een eenmalige actie tenzij u wisselt van dekgroep systeem. Dan dient u het nogmaals uit te voeren.
Doorloop onderstaande stappen en u kunt het werken met de Dekgroep Monitor:
1. Inloggen op MyAgrovision
2. Klik op het “tandwielletje” om uw dekgroep systeem in the stellen.

3. Selecteer het Dekgroep system dat u gebruikt van het schema hier beneden.
4. Vul de parameters uit het schema in op de setup pagina.

5. Zaken die je moet onthouden als je de parameters invult.
- Als u alle instellingen gedaan hebt duurt het een dag voor het rapport zichtbaar wordt.
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Voor de vet afgedrukte dekgroep systemen (vast intervallen) hoeft u alleen de laaste
speendatum in te vullen en op afdrukvoorbeeld te klikken. Als het afdrukvoorbeeld goed lijkt
klikt u op “opslaan”.
Als u een model met wisselende intervallen gebruikt dan is het heel belangrijk dat de laatste
speendatum correct wordt ingevuld. Dit omdat die dan gelijk loopt met de spending interval
cyclus. (Voor het scheiden van de intervallen gebruikt ; teken.

Voorbeelden:
Voor model 14 is de speen interval cyclus is 21;14;14. De startdatum moet dan de spening zijn die
21 dagen voor de volgende spening ligt.
Voor model 17 de speen interval cyclus is 7;28;7;28;7;28;7;35. De startdatum moet dan de spening
zijn die 7 dagen voor de volgende spening ligt en 35 dagen na de vorige spening.
Mocht u een model hebben dat niet in het schema vermeld staat neem dan contact op met de
AgroVison helpdesk.

Email:

support@pigvision.com
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