Datum
26/12/2018

Waar
Wegen van biggen

08/01/2019

Opvragen zeugenkaarten

28/03/2019

Scrollbar ontbrak op het selectiescherm van
lijst “groepenmanagement” – “Overzicht
groepen”

26/06/2019

Behandelingen vleesvarkens
Bij All-In All-out

23/08/2019

Wijzigen verlegging kan niet meer

07/01/2020

Het versturen naar danbred kan nu vanaf een
“langere” locatie.

17/04/2020

Behandelingen van “zogende biggen”

Wat
Het wegen van biggen – zowel bij geboorte als bij het spenen – kan nu correct opgevolgd
worden. Het gewicht per dier wordt als standaard gehouden indien op het scherm andere
aantallen gespeend of geworpen ingevuld wordt.
Bij het opvragen van de zeugenkaarten kan je kiezen voor de optie “zeugnummers intikken”,
vroeger was maar plaats om 10 zeugnummers aan te vullen, nu is dat verhoogd naar 50.
Alsnog kan je toch lijnen toevoegen met de INS knop.
Deze is nu bijgeprogrammeerd

Bij de behandelingen van de vleesvarkens moet een stal en een groep ingevuld worden. Er
kwam telkens een opmerking dat de stal moest ingevuld worden, hoewel deze ingevuld stond.
Dit euvel is verholpen.
Indien je in het systeem zit “Biggen verleggen in detail, en de gespeende biggen keren terug
naar moeder” dan kan je een verlegging NIET meer wijzigen indien één van de twee zeugen
reeds gespeend is. Dit werd zo aangepast om fouten te verhinderen. De verlegging kan je wel
nog steeds zien, maar niet meer wijzigen.
De tekstlengte waarin je aangaf waar uw exportbestand stond is langer geworden.
Voornamelijk als je op de TS-Server
werkt, was dat krap. Nu is dat uitgebreid naar een langere veldinhoud. Mocht het vorige
bestand dan toch niet verstuurd geraakt zijn krijg je nu de melding.
Het vorige bestand is niet verstuurd naar Danbred. Gelieve eerst dit bestand te verzenden
via het AvlSmtp-programma
Bij het invullen van de behandelen van “zogende biggen” moeten de zeugen aangeduid
worden die op dat moment biggen hebben. Dat kan nu ook in een meerwekensysteem. We
opteerden om het groepsnummer in te vullen, zo komen alle zeugen van die groep standaard
op het invulscherm. Heel eenvoudig OK klikken en alle biggen zijn behandeld. De aantallen
kunnen desgewenst aangepast worden. Je ziet onderaan het totaal aantal zeugen en totaal
aantal biggen. De totaal verbruikte hoeveelheid entmiddel komt ook in beeld.

