Siemennysryhmä Monitori
Luo asetukset siemennysryhmillesi –
PigVisionin käyttäjät

Pikaohjeet Siemennysryhmä monitorin asetuksille
AgroVisionin Siemennysryhmä monitorilla voit luoda mieleisesi siemennysryhmät. Teet nämä
asetukset kerran, mutta voit toki tehdä asetuksiin muutoksia tarvittaessa.
1.

Jotta raporttisi täsmää PigVisionin asetuksiin sinun tulisi huomioida oheisessa kuvassa
olevat numerot 1 - 5. Oheisen tiedon löydät PigVisionista reittiä “Yleinen”, “Asetukset”,
“Siemennysryhmät”. Tämän tiedon avulla voit luoda samat asetukset Siemennysryhmä
monitoriin.

2.

Oheisissa asetuksissa siemennysryhmämonitorissa keskitymme siemennysryhmä nro 1,
jonka aloituspäivä on 04.01.2021 (kaksi punaista laatikkoa yllä olevassa kuvassa).

3.

Kirjaudu MyAgroVisioniin

4. Kun olet päässyt sisään MyAgroVisioniin etsi Siemennysryhmä monitori ja asetuskuvake
(ratas) kuten oheisessa kuvassa:
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5. Lisää numeroiden mukaiset tiedot 1,2,4 ja 5 PigVision siemennysryhmä asetuksista
Siemennysryhmä monitorin asetuksiin, kuten ohessa:

6.

“Ensimmäisen vieroituksen pvm”-kohtaan kirjataan Aloituspäivä (3). Kun tämä on
valmis, klikataan “Esikatselu”.

7.

Selaa ruutua alaspäin kunnes löydät “SR nro” (punainen laatikko alla olevassa kuvassa)
etsi oikean siemennysryhmän numer, joka tässä tapauksessa alkaa (1) ja tarkista
siemennysryhmän aloitus pvm. Sinun tulee katsoa kohdasta “SR tiineytetty alkaen” (9).

8. Esimerkkimme on kaksi päivän pielessä “SR tiineytetty alkaen” on 2021-01-02 ja haimme
päivää nro 4, joten muutamme “Ensimmäisen vieroituksen pvm” 2021-01- 04 -> 2021-0106.
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9.

Muista tallentaa, kun olet tyytyväinen asetuksiisi.

10. Kun olet valmis asetusten kanssa, menee päivä ennen kuin voit nähdä lopputuloksen
Siemennysryhmä monitorilla.

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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