Forvalg

Forvalg
Generelt

I dette afsnit beskrives hvordan du opretter og anvender
forvalg.
Forvalg er en opsætning hvor man for forskellige typer af
behandlinger, kan lave en standard som anvendes på
markbladet.
Dvs. at når man opretter en ny registrering på markbladet
automatisk kan få indsat en person, og en eller flere
middellinier.
Opsætningen af forvalg gemmes per Bedrift/Partnerskab

Opret forvalg
Vælg menuen
Administration, Forvalg,
Markblad

Forvalget er opbygget med 6
faner med forskellige typer,
samt en fane til generelle
indstillinger.
Det betyder at der kan
oprettes forskellige forvalg til
de 6 typer af registreringer.
Derudover er der en sektion til
behandlingsnoter.

Funktioner i
forvalgsdialogen.
For at oprette forvalg skal
man stå på fanen med den
type, som man vil knytte
forvalget til.
Derefter trykkes på knappen
Opret middel.
Hvis man vil tilknytte en
bestemt person til den
aktuelle type registrering, så
vælges personen i kolonnen
person.
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På middellinien kan man
angive det ønskede
standardforbrug.
For hver linie er der følgende
kolonner:
Type: Her vælges
kartotekstype.
Middel: Her vælges et middel
af den angivne type.
Feltet kan også være blankt.
Mængde/ha: Her angives
den ønskede mængde.
Anvend kapacitet: Dette felt
kan kun bruges på en linie
med typen Maskine eller
Maskintakst. Hvis der sættes
flueben ud for en maskine
eller maskintakst, og der
efterfølgende oprettes en linie
med arbejdssats, så beregnes
mængden på arbejdssatsen
ud fra kapaciteten på den
maskine/maskintakst som har
markering i feltet Anvend
kapacitet
Prisen på midlerne hentes
altid fra kartoteket når
behandlingen oprettes.
Noter

For hver type af forvalg er det muligt at oprette en note. Det
er muligt at oprette en behandlingsnote, og en
behandlingskommentar.

Fanen generelt

På denne fane er der mulighed for at markere om forvalgene
skal bruges ifm. kopiering fra standardplaner og
afgrødestandardplaner.
Medtag linier ved kopiering af standardplaner: Hvis der
er markering her, så tilføjes oplysningerne i forvalget, når der
kopieres behandlinger fra standardplaner til markblad.
Medtag linier ved kopiering af afgrødestandardplaner.
Hvis der er markering her, så tilføjes oplysningerne i
forvalget, til de behandlinger, som automatisk oprettes når
der sættes afgrøde på en mark. Disse behandlinger er typisk
af typerne Udsæd og Hovedprodukt.
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Eksempel
Her er vist en opsætning af
forvalg på planteværn.
I eksemplet er angivet 2 linier
af typen Planteværn hvorpå
der ikke er angivet middel
eller mængde.
Derudover er der en linie med
maskintaksten sprøjtning, og
en linie med arbejdssats.
Der er ligeledes indsat en note
med vandmængde, dyse samt
en kommentar.

Når man efterfølgende
opretter en ny behandling i
markbladet, og vælger typen
Planteværn, så vil de linier,
noter og person, som er
oprettet i forvalget blive
tilføjet den nyoprettede
behandling.
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