LøbeGruppeMonitor

Opsætning af LøbeGruppeMonitor i få simple
trin – til PigVision brugere.

Vejledning til opsætning af LøbeGruppeMonitor.
Med AgroVisions LøbeGruppeMonitor (LGM) kan du lave enhver form for løbegruppe opsætning. Det er en
engangsopsætning og kun hvis du ændrer dine løbegrupper, skal du gøre det igen.
1. For at få LGM til at følge løbegrupperne i PigVision skal du notere numrene markeret med 1
til 5 i billedet herunder. Du finder dette inde i PigVision ved at gå til ”Generelt”, ”Opsætning”
og ”Løbegrupper”. Denne information skal bruges til at opsætte løbegrupper i LGM.

2. I den følgende opsætning af LGM i MyAgroVision vil der være fokus på løbegruppe 1 med
start dato 04/01/2021 (ses i de to røde bokse på billedet herover)
3. Log på MyAgroVision.com
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4. Efter at have logget ind på MyAgroVision skal du finde LøbeGruppeMonitor (7)
og klikke på tandhjulet (8) for at komme til selve opsætningen af løbegrupperne, se billedet
herunder:

5. Indtast her værdierne fra 1,2,4 og 5, fra løbegruppe opsætningen i PigVision, i LGMopsætningsvinduet, således:

6. I ”First weaning date” indtastes datoen fra Start løbegruppe (3). Klik herefter på ”Preview”.
7. Scrol ned til tabellen indtil du finder et ”SG No.” (den røde boks i billedet herunder) som er
tæt på at matche ”Start løbegruppe”. Du skal kun kigge i kolonnen ”SG service from” (9).
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8. I eksemplet, herunder, er datoen i ”SG service from” 2021-01-03 og det er en dag før ”Start
løbegruppe” så vi skal ændre ”First weaning date” fra 2021-01-04 til 2021-01-05.

9. Når du er færdig med opsætningen, tager det en dag, inden du kan se de opsatte
løbegrupper i LøbeGruppeMonitor
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