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Gemensam uppsättning för rådgivare 

Förutsättningar I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör 
det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla 
användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 

1. Kombinationer av texter på kartan  

2. Utskriftsinformation  

3. Färger för lager t.ex. färg för olika grödor 

4. Logo och symboler 

Vid användandet av programmet kan man själv välja om man 
vill använda konsulent- eller egen uppsättning. Naturligtvis 
kan även programmet standarduppsättning användas. 
Uppsättningar kan göras för både kartor som hämtar data 
från Näsgård Mark och HIR-Växt. 

 

Advicer setup Alla gemensamma uppsättningar sparas i en särskild databas 
som heter Advicer setup. Denna distribueras inom 
organisationen i form av en säkerhetskopia.  

 

Observera Det är ingen bra ide att flera personer får lov att ändra i 
uppsättningarna. Vi rekommenderar att en bestämd person 
utnämns till att göra detta. I följande avsnitt kallas denna 
person för administrator.   

Inställningar på lokala datorer 

Förutsättningar För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på 
varje enskild dator göras följande inställningar. 

 

Välj menyn Inställningar och 
undermenyn Uppsättning/ 
allmänt. 

 
Här väljer du fliken 
Konsulent. 

På alla arbetsplatser där 
programmet är installerat, 
skall dialogen ifyllas som visas 
här. Naturligtvis med varje 
användares namn under 
skapad av.  

 
 

Administratorns dator I administratorns dator skall markering även göras i rutan 
visa konsulentbedrift. Då kommer Advicer-Setup synas i 
driftsenhetsregistret. Det är i denna databas som 
administratorn gör de gemensamma uppsättningarna. 
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Distribution av gemensamma uppsättningar  

Distribution till användarna När de gemensamma uppsättningarna i databasen Advicer-
setup är skapade, distribueras uppsättningen till övriga 
användare via programmets säkerhetskopiering. 

Läs ut uppsättning 

För att läsa ut väljer admini-
stratorn Välj driftsenhet 

 
Markera Advicer-setup raden 
och välj Säkerhetskopiera 

 
 

 

Som standard läggs backup i 
mappen C:NSWS\backup. Du 
kan ändra sökväg med 
Uppsättning av säkerhets-
kopior 

 
Ange en ny sökväg här.  

 
Du kan peka ut sökvägen med 

 

 

 

För att läsa ut säkerhets-
kopian, väljs läs ut säkerhets-
kopia till hårddisk 

 
Svara Ja på beskedet och 
denna läses ut. 
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Läs in uppsättning 

För att läsa in väljer 
rådgivaren Välj driftsenhet 

 
och Säkerhetskopiera 

  
 

Ändra ev. sökväg till backup 
med Uppsättning av säker-
hetskopior 

 
Läs mer om detta här ovan 

Välj Läs in säkerhetskopia 
från hårddisken 

 
Leta upp advicer-setup filen. 
Godkänn med OK 

 
Filen läses in 

 

 

OBS. som användare kommer 
du inte att se databasen 
advicer-setup i din drifts-
enhets lista. Det är endast om 
du markerar i uppsättningen 
att den skall visas, som detta 
sker  
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Skapa gemensam uppsättning 

Förutsättningar När du skall ändra i existerande uppsättningar eller tillföra 
nya, skall det ske i databasen Advicer-Setup. 

Det är viktigt att du alltid arbetar i den senaste versionen av 
databas, när du skapar ändringarna. 

 

För att kunna göra uppsätt-
ningar skall du arbeta med en 
karta öppen. Tänk på att om 
du arbetar både med HIR-
Växt och Näsgård Mark, skall 
det vara en unik karta till 
varje program.  

 
 

Vill du göra uppsättningar 
som skall användas tillsam-
mans med HIR-Växt skall du 
välja Inget vo.program. 
Godkänn med Ok. Kopiera in 
fält på kartan. Välj därefter 
Jobb info 

 
Och fliken Excel  

Tryck på knappen HIR. Leta 
upp mappen där du sparade 
filen NM karta. Koppla 
samman kartans fält med 
HIR-Växt fält.  

 

 

Till Näsgård väljs en databas i 
Näsgård Mark i raden 
Egendom. Du kan peka ut en 
med Sök drift 

  
Och på raden Växtodlings-
program Näsgård Manage-
ment när kartan skapas. 
Godkänn med OK 

Kopiera in fält på kartan. 
Koppla samman kartans fält 
med Näsgård Mark 
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Skapa gemensamma texter 

Förutsättningar Skall du skapa uppsättningar för texter som hämtar data från 
Näsgård Mark skall du öppna en karta som är sammankopplad 
med Näsgård Mark.  

Skall du skapa uppsättningar för texter som hämtar data från 
HIR-Växt skall du öppna en karta som är sammankopplad 
med HIR-Växt 

 

Tänk på Det är viktigt att lägga upp en strategi för textuppsättning-
arna innan du skapar dessa, då du inte kan ändra ordningen 
som de sedan visas i, när du skall välja bland dessa. 

 

Exempel Här nedan visas hur uppsättningar görs tillsammans med 
Näsgård Mark, men principen är samma för uppsättningar till 
HIR-Växt. 

 

En fältkarta skall vara öppen. 
Välj Inställningar och Text-
uppsättning

 
Textuppsättning öppnas.  

Läs mer hur du skapar texter i 
manual avsnittet Skapa egna 
uppsättningar för text 
kombinationer. 

 

Uppsättning av utskriftsinfo 

På utskrifterna är det möjligt 
att automatiskt placera in en 
info box. 
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Välj Inställningar och 
uppsättning och utskrifts-
info. 

 
Här finns möjlighet att göra 3 
olika versioner. 1 utan och 2 
med logo 

 
På fliken Placering väljer du 
var boxen som standard skall 
placeras på utskriften. Du kan 
också välja ram och linjer runt 
boxen. 

 

På fliken Texter kan du infoga 
firma uppgifter  

 

På fliken Logo kan du infoga 
en logo i någon av formaten 
*.bmp *.png *.ico *.emf 
*.wmf   

Välj sök 

 
Och peka ut en logo 

 

På den uppsättning som 
organisationen skall använda 
som standard, trycker du på 
knappen 

 
När du är klar med 
redigeringen. 

  

OBS. om du lagt in logo 
måste bildfilen manuellt 
placeras på varje enskild 
dator under 
C:\NSWS\maps\SYMBOLS 
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Logo direkt på utskriften 

På utskriften kan också 
infogas symboler t.ex. logo 

Dessa måste infogas manuellt 
på varje utskrift, men själva 
symbolen kan skapas gemen-
samt i Advicer-setup 

 
 

Välj Jobb översikt 

 
Och Skapa 

 
I nästa dialog väljer du Skapa 

 
I dialogen som öppnas anger 
du uppgifter samt pekar ut 
bilden. Godkänn med OK. 

OBS. om du lagt in symbol 
måste bildfilen manuellt 
placeras på varje enskild 
dator under 
C:\NSWS\maps\SYMBOLS 

 

 

Infoga symbol i utskrift Du infogar en symbol på en utskrift i förhandsgranskningen. 

Välj    Klicka på kartan och välj i listan som visas. 
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Uppsättning av lagerfärger 

Förutsättningar För varje lager i Näsgård infogas som standard automatiskt en 
färg, t.ex. alla fält med samma gröda får samma färg. Detta 
färgval sker slumpmässigt varför samma lager inte har 
samma färg olika år eller på olika datorer. I Advicer-setup kan 
obegränsat antal uppsättningar för lager färger skapas. På så 
sätt kan en organisation t.ex. ha samma färg för en gröda 
oavsett vem som skriver ut denna.   

 

Välj Inställningar och Upp-
sättning/Lageruppsättning 

 
Här väljer du Skapa 

 
Döp uppsättningen till ett 
förklarande namn. Godkänn 
med OK 

 
På fliken Grupper skall nu 
olika grödgrupper skapas. På 
så sätt kan en hel grupp få 
samma färg. Välj skapa 

 
I kolumnen namn döper du 
gruppen. Upprepa och skapa 
fler lager. 

På fliken Gröd lager skall nu 
olika grödor skapas. Välj 
skapa 

 
Välj grupp i kolumnen Grupp. 
Bockar du i Lås till kommer 
grödan att få gruppens färg. 
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OBS tänk på detta när du 
sätter upp lagerfärger till 
HIR-Växt  

För att programmet skall koppla samman färg uppsättningen 
för en gröda och uppgifter från HIR-Växt, måste namnet på 
grödan på fliken Grödlager vara exakt samma som i HIR-Växt 

 

Även när kartan skall kopplas 
till Näsgård måste namnen 
vara exkt lika. Men för 
Näsgård kan du hämta 
uppgifter från programmets 
normer. Välj då Uppdatera  

 
Och svara Ja i nästa dialog 

 
Både grupper och grödlager 
infogas från Näsgård Mark 

 
 


