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Scenarier 

Generellt Funktionen finns i fältkortet. Scenarier används då du vill 
kunna jämföra olika alternativ av insatser på fälten. Detta kan 
t.ex vara att jämföra gödningsinköp från olika aktörer eller 
olika avräkningspriser på avsalu grödor. 

Ett annat användningsområde är att spara ned en kopia på 
den aktuella planen när du planerat dina insatser inför 
säsongen. Du kan därmed jämföra planerade insatser med 
verkligt utförda insatser vid skördeårets slut.   

 

Arbetsgång Principen bygger på att man gör kopior på fältkortet där de 
alternativa insatserna förs in, scenarier. Du kan skapa hur 
många olika scenarier du vill. Det går att kopiera mellan de 
olika scenarierna. Upp till 3 olika scenarier kan sedan väljas 
och dessa kan jämföras mellan. 

 

Du ser upp i listen i fältkortet 
vilket scenarie som du har 
öppet och redigerar i. 

 
 

 

OBS Alla registreringar som du gör i fältkortet som berör 

verkligt utförda insatser skall ske i versionen som heter 

Aktuell. 

Skapa scenarier 

I fältkortet väljer du scenarier 

 
 

Välj Skapa så skapas en ny 
rad i tabellen 

Här anger du ett lämplikt 
namn i kolumnen namn 

Under not kan du skriva in 
minnesanteckningar   

 

Markera den rad som du vill 
ändra förutsättningar i  

Tryck därefter på Kopiera 
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Du kan här välja vilka fält som 
du vill kopiera från, som 
standard är det valt alla fält. 

Tryck på  så kan du välja 
ut specifika fält. 

Därefter väljer du från vilken 
scenarie du vill kopiera och till 
vilken det skall kopieras till. 

Därefter väljer du vilka ämnen 
som skall kopieras 

Du väljer också vilken status 
som behandlingarna skall ha 
som kopieras  

Godkänn med OK 
 

 

OBS Alla behandlingar av den typ som kopieras kommer att 

skrivas över i den scenarie som du kopierar till    
 

Därefter markerar du den 
scenarie som du vill redigera 
uppgifter i fältkortet och 
trycker på Välj scenarie 

Du kan nu ange de olika 
alternativa behandlingarna för 
det nya scenariot.  

 

Jämförelse 

Öppna scenarier och tryck på 
Jämför 
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Här väljer du 2 eller 3 olika 
scenarier som du vill jämföra 

 

Du väljer också vilka ämnen 
som skall jämföras och vad  

 

 

 

 

 

Därefter väljer du visa utskrift 

 
 

En utskrift visas med 
uppgifterna som du vill 
jämföra 

 
 

 


