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Gemensamt register för rådgivare 

Generellt 

 

Funktionen finns endast i 
Näsgård Advicer 

Som rådgivare organisation då ni har flera driftsenheter kan ni 
skapa ett rådgivarregister för dessa. Fördelarna är att ni bara 
behöver underhålla ett register, inte ett för varje enskild kund 
och varje enskild rådgivare. 

Rådgivarregistret placeras Online, men kan även användas på 
lokalt placerade driftsenhet och på kunds driftsenheter med 
egna register (förutsatt att det finns Internet förbindelse).  

Har ni redan tidigare ett gemensamt register kan detta 
användas som rådgivarregister. 

 

Uppsättning på rådgivare Uppsättning av vilket rådgivarregister som skall användas 
görs på varje enskild rådgivare. Därmed kan olika register 
användas inom samma organisation. 

 

Visas i registren Om kunden har ett eget register visas i första hand kundens 
registerposter, kompletterat med registerposter från det 
gemensamma rådgivarregistret. Dessa typer av insatsmedel 
visas från båda registren: 

• Grödregister 

• Huvudprodukt (skörd) 

• Biprodukt 

• Ersättning 

• Handelsgödsel 

• Växtskyddsmedel 

• TB I kostnader 

• TB II kostnader 

• Maskintaxa 

 

Register som är knutna till 
driftsenhet. 

Stallgödsel. Eftersom det finns många regler kring stallgödsel, 
måste dessa lager register vara kopplade till enskilda 
driftsenheter. Det går inte heller att kopiera stallgödsel på 
fältkorten från en driftsenhet till en annan 

Person och Maskin: Om samma person och maskin skall 
användas på flera driftsenheter skall driftsenheterna ingå i ett 
kompanjonskap och personen och maskinen skall markeras 
att de är delade. 

 

Vid registrering Vid registrering visas alla registerposter i samma lista oavsett 
om den finns i kundens eller rådgivare registret. 

Om en registerpost används från det rådgivare registret som 
inte finns i kund registret, kopieras denna även över till 
kundregistret. 

Priser hämtas från kundregistret.  
 

Grödors standardplaner Är utsäde och huvudprodukt kompletterade med maskintaxa i 
rådgivarregistret, infogas även dessa på fältkortet även om 
grödan finns i kundregistret. 

 

Standardplaner Alla standardplaner som finns i rådgivarregistret visas och kan 
kopieras ifrån till kundens fältkort. 
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Egna utskrifter Alla utskrifter som placerats under egna utskrifter i rådgivar-
registret visas och kan användas. 

 

Att tänka på Om du skapar en ny driftsenhet för en kund behöver du nu 
inte koppla samman denna med ett gemensamt register, du 
registerar insatser och hämtar uppgifter från gemensamma 
registret oavsett om driftsenheten är placerad lokalt eller 
online.  

Det finns två tillfällen du måste koppla driftsenheten till 
rådgivarregister (eller annat gemensamt register)  

• När kunden skall ha tillgång till sina uppgifter via 
Näsgård MOBILE (och inte själv har Näsgård Mark) Är 
inte driftsenheten kopplad kan han bara registrera de 
typer av insatsmedel som använts på hans 
registreringar. 

• Om du skall öppna flera driftsenheter samtidigt 

Skapa gemensamt register 

Välj driftsenheter  

Välj Online driftsenheter 
(1)  

Markera driftsenheten (2) 
du vill koppla till ett 
gemensamt register och välj 
Register (3) och koppla till 
registerset (4). 

 

 

Bocka för (1) det register du 
vill skall vara grund till det 
gemensamma registret. 

Godkänn med OK (2) 

 
 

Gå vidare genom att svara Ja  

 
 

Gå vidare genom att svara OK  
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Uppsättning för rådgivare 

Generellt Administratorn för Näsgård kan för varje enskild rådgivare 
ange vilket gemensamt register som skall användas 

 

Välj Arkiv (1),  

Uppsättning (2) och 
Användar inställning (3) 

I kolumnen rådgivarregister 
(4) väljer du vilket register 
som rådgivaren skall använda 
som grund. 

 

Visning av insatsmedel 

I registren visas om 
insatsmedlet finns i 
kundregistret (1) eller i 
Rådgivarregistret (2) 

 
 

Vid registrering visas alla 
insatsmedel oavsett register 
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Koppla driftsenhet till gemensamt register 

Välj Driftsenheter. Markera 
kunduppgifterna (1) och 
välj Register (2) och Koppla 
till registerset (3) 

 

OBS bara aktuellt om 
kunden skall använda 
Näsgård MOBILE och han 
inte själv har Näsgård 
Mark 

 

 

Bocka för (1) det register du 
vill skall vara grund till det 
gemensamma registret. 

Godkänn med OK (2) 

 
 

De priser som finns i 
kundregistret kommer att 
ersättas med priser från 
rådgivarregistret. Godkänn 
med Ja 

 
 

I nästa bild ser du vilken 
driftsenhet (1) som du 
håller på att koppla till det 
gemensamma registret och 
vilket register det är (2) 

Om du markerar rutan (3) 
kommer endast insatsmedel 
som är använda i driftsen-
heten att kopieras in i det 
gemensamma registret, om 
det inte finns tidigare. 
Godkänn med OK (4) 

 

 


