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Arbetsorder 

Allmänt Modulen arbetsorder finns i versionerna ProXtra och Advicer 
av Näsgård Management. Arbetsorder kan skrivas ut i 
pappersformat eller öppnas via Näsgård MOBILE. Användare 
av Näsgård MOBILE kan ges olika behörighet, se sist i denna 
manual. 

 

Arbetsorder öppnas inne på 
fältkortet, genom att välja 
Arbetsorder 

 
 

Arbetsorder och flera 
driftsenheter 

Om du vill arbeta med arbetsorder på flera driftsenheter 
samtidigt, skall dessa ha samma Register och ingå i samma 
kompanjonskap 

 

Arbetsorder och skördeår De skapade arbetsorderna är bundna till det skördeår som de 
skapas i och visas inte andra skördeår. Det finns möjlighet att 
kopiera arbetsorder till nästa år  

Skapa en arbetsorder  

Flera möjligheter att skapa 
arbetsorder. 

Du kan skapa arbetsorder: 

1. Direkt i kolumnen Jobbnamn på en behandling i 
fältkortet. Detta använder du om du har olika insatser i 
behandlingarna för olika fält och de skall visas i samma 
arbetsorder. 

2. I en behandling i ett kluster. Kan användas om 
behandlingarna är samma på alla fält som ingår i 
arbetsordern.  

3. Under menyn Arbetsorder på fältkortet (klassiskt vis). 
Samma förutsättningar som punkt 1 

 

Exempel Här visas 3 olika exempel på hur en arbetsorder för 1:a givan 
av kväve till fält med höstvete RGT Reform kan skapas, men 
arbetsorder för andra typer av behandlingar skapas på samma 
vis.  
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Skapa arbetsorder i behandling 

1. I kolumnen jobbnamn 
skriver du ett beskriv-
ande namn på arbets-
ordern i en behandling. 

2. Du kan nu välja 
arbetsordern på andra 
behandlingar 

 
 

Om du nu: 

3. Väljer arbetsorder 
4. Så har en rad skapats 

med det namnet som 
du angav. 

 
Skapa arbetsorder i kluster 

För att skapa arbetsorder på 
fältkortet för en behandling på 
ett kluster: 

1. Välj fliken Kluster 
2. Välj gröda 
3. Under klustervisning 

väljer du gröda/sort 
4. Håll markören över 

kolumnen areal så fält 
som ingår i klustret. 

 

 

I kolumnen jobbnamn skriver 
du ett beskrivande namn på 
arbetsordern i en behandling  

 

Om du nu: 

1. Väljer arbetsorder 
2. Så har en rad skapats 

med det namnet som 
du angav. 
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Skapa arbetsorder på klassiskt vis  

Förutsättning När du skapar arbetsorder på klassiskt vis, skapar du 
arbetsordern först för att därefter välja den på behandlingarna 
som skall ingå 

 

 

På fältkortet väljer du: 

1. Arbetsorder 
2. Därefter Skapa 
3. En ny rad infogas som 

numreras löpande. I 
kolumnen namn anger 
du ett beskrivande 
namn. 

 

 

Därefter väljs arbetsordern på 
de behandlingar som skall 
ingå i arbetsordern. 

 

Övriga funktioner i arbetsorder  

Grupp. I kolumnen kan du:  

1. ange ett namn 
2. därefter kan du välja 

att visa endast 
arbetsorder som ingår i 
den grupperingen.   

 
 

Status. En arbetsorder kan 
ha 3 olika status: 

1. Planerad, blir den när 
du skapar ordern. Det 
är bara arbetsorder 
med status planerad 
som går att välja på 
behandlingar 

2. Tilldelad, ändras 
statusen automatiskt 
till antingen när du 
skriver ut denna eller 
tilldelar den till en 
person via Näsgård 
MOBILE 

3. Utförd, när du ändrar 
status på insatserna på 
fältkortet till utfört, 
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ändras detta även i 
arbetsordern. Detta 
sker även när statusen 
ändras via Näsgård 
MOBILE 

 

Utskrift: Här kan du välja 
den typ av arbetsorder som 
passar till de aktuella jobben: 

1. Växtskyddsorder om 
insatserna i orderna 
består av växtskydds-
medel. Då visas även 
blandningsupplysningar 
på utskriften. I 
Näsgård Mobile visas 
antal tankar och total 
vattenmängd i 
sammanställning för 
arbetsordern 

2. Arbetsorder, om det 
är övriga typer av 
insatser 

 

 

Mobile. Används när arbets-
order sänds till medarbetare 
via Näsgård Mobile. 

1. I kolumnen Tilldelat till 
väljs personens som 
arbetsordern delas ut 
till. Medarbetaren kan 
då se arbetsordern i 
sin mobil. 

2. När sista behandlingen 
sätts till utförd i Mobile 
visas i denna kolumn 
vem som utförde 
detta. 

 

 

Datum. Här visas datum för 
arbetsordern 

1. Här anges den datum 
när arbetsordern 
skapades. 

2. Tilldelat visas den 
datum när arbetsorden 
blev utskriven eller 
tilldelat via MOBILE.  

3. Utfört visar datum när 
alla behandlingarna i 
arbetsordern är satta 
till utfört.  

 



 

Arbetsorder 
Manual senast ändrad 2020-03-31 

 

Sida 5 

 

 

Arealer. Två olika arealer 
visas: 

1. Total areal för alla 
planerade behandlingar 
i arbetsordern. 

2. Total areal för alla 
utförda behandlingar i 
arbetsordern 

 

OBS. Om arbetsordern 
utförs via Näsgård MOBILE 
kommer dessa arealer att 
löpande ändras efterhand 
som åtgärderna utförs. 

 

 

Växtskyddsupplysningar 

Genom att ange grundförut-
sättningar som: 

1. Liter vatten som växt-
skyddssprutan rymmer 

2. Och mängd vatten per 
hektar 

3. Beräknas och visas hur 
många tankar vatten 
som behövs till 
behandlingarna i 
arbetsordern. 

Uppgifterna visas också i 
utskrift av växtskyddsorder 

 

 

Notgrupper. Genom att 
markera i en kolumn för 
noter, kommer noter som 
tillhör denna grupp att visas 
på utskriften och kan där 
manuellt fyllas i. Redan ifyllda 
notfält på fältkortet visas 
alltid.  

Markeras det i kolumnen Visa 
inte kommentar kommer 
inga behandlingskommentarer 
att visas på utskrifterna 
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Skriv ut arbetsorder 

Olika utseende på arbetsorder En arbetsorder kan se ut på olika sätt beroende på: 

• Om det är en Arbetsorder 
• Eller växtskyddsorder 
• Om de skrivs ut från fältkortets Klusterläge 
• Skrivs ut från behandlingssidan i fätkortet. 

Skriv ut Arbetsorder från behandlingar 

För att skriva ut Arbetsorder 

1. Stå på fliken 
Behandlingar 

2. Välj arbetsorder 
3. Markera raden med 

arbetsorder du vill 
skriva ut 

4. Visa utskriften (eller 
skriv ut direkt)  

 

På utskriften visas fält för fält  

1. Produkt som skall 
köras på fältet 

2. Mängd per hektar för 
fältet 

3. En summering som 
visar total mängd av 
produkten och totalt 
areal. 

 
 

När du skrivit ut utskriften 
skiftar du status till tilldelat. 
Det går därefter inte att lägga 
till fler behandlingar i 
arbetsordern. 
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Skriv ut Växtskyddsorder från behandlingar 

För att skriva ut Växtskydds-
order 

1. Stå på fliken 
Behandlingar 

2. Välj arbetsorder 
3. Markera raden med 

växtskyddsorder du vill 
skriva ut. 

4. Om växtskyddsordern 
skall användas som 
sprutjournal markerar 
du kolumnen 

5. Visa utskriften (eller 
skriv ut direkt) 

 

 

På utskriften visas fält för fält  

1. Produkter som skall 
köras på fältet 

2. Karenstid för produkt 
3. Mängd vatten per 

hektar  
4. Mängd per hektar för 

produkten 
5. Totalmängd av produkt 

som skall användas i 
hel tank (tankvolum 
visas på punkt 8) 

6. Mängd av produkt som 
skall blandas i 100 l 
vatten 

7. Totalmängd av produkt 
till fältet 

8. Tankvolym och hur 
många hektar den 
räcker till. 

9. Antal tankar som går 
åt till fältet. 

10. Noter för sprutjournal 
kan anges i utskriften 

En summering som visar total 
mängd av produkterna och 
totalt areal visas sist i 
utskriften. 

 

 

När du skrivit ut utskriften 
skiftar du status till tilldelat. 
Det går därefter inte att lägga 
till fler behandlingar i 
arbetsordern. 
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Skriv ut Arbetsorder från Kluster 

För att skriva ut Arbetsorder 

1. Stå på fliken Kluster 
2. Välj arbetsorder 
3. Markera raden med 

arbetsorder du vill 
skriva ut. 

4. Välj om du vill detaljer 
varje enskilt fält eller 
inte 

5. Visa utskriften (eller 
skriv ut direkt) 

 

 

På utskriften visas, om INTE 
detaljer visas, behandlingarna 
samlade   

1. Produkt som skall 
köras 

2. Mängd per hektar  
3. Vilka fält som skall 

köras med produkten 
4. En summering som 

visar total mängd av 
produkten och totalt 
areal.  

 

På utskriften visas, OM 
detaljer visas, behandlingarna 
samlade   

1. Produkt som skall 
köras 

2. Mängd per hektar  
3. Vilka fält som skall 

köras med produkten 
med möjlighet att ange 
utförda uppgifter 

4. En summering som 
visar total mängd av 
produkten och totalt 
areal.  

 

När du skrivit ut utskriften 
skiftar du status till tilldelat. 
Det går därefter inte att lägga 
till fler behandlingar i 
arbetsordern. 
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Skriv ut Växtskyddsorder från Kluster 

För att skriva ut Arbetsorder 

1. Stå på fliken Kluster 
2. Välj arbetsorder 
3. Markera raden med 

växtskyddsorder du vill 
skriva ut. 

4. Välj om du vill detaljer 
varje enskilt fält eller 
inte 

5. Visa utskriften (eller 
skriv ut direkt) 

 

 

På utskriften visas 
behandlingarna samlade. 

Visa detaljer inte valt   

1. Produkter som skall 
köras på fältet 

2. Mängd per hektar för 
produkten 

3. Mängd vatten per 
hektar  

4. Totalmängd av produkt 
som skall användas i 
hel tank (tankvolum 
visas på punkt 6) 

5. Mängd av produkt som 
skall blandas i 100 l 
vatten 

6. Total mängd av 
produkt till fältet 

7. Tankvolym och hur 
många hektar den 
räcker till. 

8. Antal tankar som går 
åt till fältet. 

9. Fält som skall köras 
med behandlingen 

10. En summering som 
visar total mängd av 
produkterna och totalt 
areal visas sist i 
utskriften. 
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Väljs visa detaljer kommer de 
enskilda fältet att visas i en 
lista med areal och hur 
mycket vatten som går åt 
totalt per fält. 

 
 

Observera Denna utskrift är inte godkänd som sprutjournal då inte noter 
kan läggas in för varje enskilt fält. 

Däremot är den ett bra komplement till om sprutjournals 
uppgifterna skrivs in efterhand fält för fält i Näsgård Mobile, 
även om arbetsorder används i Näsgård mobile 

 

När du skrivit ut utskriften 
skiftar du status till tilldelat. 
Det går därefter inte att lägga 
till fler behandlingar i 
arbetsordern. 

 

Dela ut arbetsorder till medarbetares mobil 

För att dela ut en arbetsorder 
till en medarbetare väljer du: 

1. Medarbetarens namn i 
kolumnen Tilldelat till 

2. Skifta status till 
tilldelat 

3. Datum när du delade 
ut arbetsordern visas 
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I Näsgård MOBILE väljer du 
Arbetsorder på startsidan 

 
 

Bocka för arbetsordern som 
du vill öppna och godkänn 
med ok. 

 
 

Arbetsordern öppnas och 

1. Genom att klicka på + 
så visas enskildas fälts 
behandling 

2. I Botten finns en 
sammanställning. 
Ändras uppgifter här så 
ändras de för alla 
behandlingar i arbets-
ordern. 
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Registrera utförda arbetsorder 

För att registrera utförda 
uppgifter när arbetsordern 
återkommer till kontoret 

1. Väljer du arbetsorder 
2. Markerar arbetsordern 

du vill registrera 
3. Därefter välj arbets-

order 
 

 

De behandlingar som ingår i 
arbetsordern avgränsas och 
visas på fältkortet. Använder 
du arbetsorder via Näsgård 
MOBILE är ändringarna 
gjorda, är de utskrivna på 
papper ändrar du det här 
manuellt.  

 
 

Du kan här: 

1. Ändra totalmängden på 
respektive behandling. 

2. Eller i sammanställning 
ändra total mängd för 
alla behandlingar. 

3. Status kan ändras på 
enskild behandling. 

4. Eller för alla behand-
lingar samtidigt, då 
ändras status till utförd 
i arbetsordern.   

5. Datum kan ändras på 
enskild behandling 

6. Eller för alla behand-
lingar samtidigt 

OBS datum skall du endast 
ändra här om alla 
behandlingar utförts samma 
dag.   

 

 

OBSERVERA Om du redigerar och ändrar status på enskilda 
behandlingar i en arbetsorder kommer inte status på 
orderna att ändras automatiskt till Utförd, utan detta 
får du manuellt ange för ordern 

 

 


