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Generellt 

Detta avsnitt beskriver Hur programmet är generellt uppbyggt 
 

Uppgifterna finns i: 

1. Grupperade efter 

innehåll. 

2. En grupp är delad i 

huvudflikar och… 

3. Underflikar  
 

För att stänga en grupp väljer 

du: 

1. Det nedre mindre 

krysset upp till höger 

2. Det övre större krysset 

stänger hela program-

met. 

 

 

Uppgifterna sparas för 

respektive skördeår, du skiftar 

år fram/bak med pilarna  
 

Öppna via Menyer eller Ikoner 

Du kan öppna en tabellsida 

antingen via meny eller ikoner 

Om du t.ex. skall öppna 

fältets analyser via väljer du: 

1. Vo-plan i menyn 

2. Fält 

3. Analyser 

 

 

Vill du öppna med ikon väljer 

du: 

1. Ikonen VO-plan 

2. Huvudflik Fält 

3. Underflik Analyser 
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Huvudgrupper 

Detta är programmets huvud- 

grupps indelning.    

 
 

Arkiv Här finns åtkomst för grundläggande allmänna uppgifter som 

driftsenhetsregistret, inloggningsuppgifter samt service-

funktioner. 
 

Utskrifter Här öppnas programmets rapportgenerator som 

sammanställer uppgifter i olika rapporter. 
 

Info Här finns grunduppgifter för fleråriga SAM åtagande som 

vallodling, fånggröda och vårbearbetning 
 

VO-Plan Uppgifter om enskilda fält som areal, grödor, analysvärde, 

SAM-ansökan samt gödselbehov.  

Även import av fältuppgifter från SAM Internet finns här. 
 

Fältkort Det är här som insatser för respektive fält eller via kluster för 

flera fält samtidigt läggs in, både planerade och utförda. 

Här finns även gödselplanering samt export av uppgifter till 

The Absolut Company. 
 

Organiska gödselmedel Register för gårdens organiska gödsel typ stallgödsel, 

biogödsel, slam, ekologisk gödsel (organisk). 

Gårdens antal djur per djurtyp. Inköp/försäljning av 

organiskgödsel. Korrektion av näringsvärde på grund av t.ex. 

vatteninblandning.  
 

Register Register för de olika typer av insats- och försäljningsvaror 

som finns på gården. Uppgifterna importeras till 

gårdsregisterna från ett Normregister som löpande 

uppdateras med nya insatsvaror och andra uppgifter. 
 

Analyser  Är bara öppen i versionen Soilsystem.  
 

Hjälp Här finns genvägar till programmets manualer samt 

fjärrsupport. 

Öppnas bara via ikoner 

Karta   
Öppnar kartprogram för presentation och redigering av kart-

uppgifter. 
 

TID redovisning  
Öppnar tidredovisning för registrering och uppföljning av 

redovisade tider och insatser även utanför växtodlingen. 
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Flikar och verktygsrad 

När du öppnat en grupp så 

finns där rad med huvudflikar 

 

 
 

Och under varje huvudflik är 

uppgifter uppdelade på olika 

underflikar. 

 
 

Överst visas en verktygsrad, 

det är här som man väljer det 

man vill utföra t.ex. upprätta 

ett nytt fält. Uppgifterna i 

verktygsraden skiftar 

beroende på vilken flik man 

har öppen. 
 

Kolumner 

I varje flik finns uppgifterna 

inlagda i olika kolumner. 

Genom att högerklicka 

någonstans i tabellen och 

välja kolumnuppsättning… 

 
 

Kan du själv bestämma vilka 

kolumner du vill se på just 

den fliken. Genom att: 

1. Sätta i eller ta bort 

markering för enskilda 

kolumner om de skall 

visas eller inte. 

2. Alla kolumner är 

grupperade vilket gör 

att du kan gömma en 

hel grupp genom att ta 

bort markeringen för 

gruppen. 

3. Du godkänner valen 

med OK 

4. Du kan alltid återgå till 

programmets 

grundinställning genom 

att välja Standard. 

Obs du tar aldrig bort några 

uppgifter, du gömmer bara 

kolumnerna 
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Du kan automatiskt anpassa 

kolumnbredden så du ser hela 

innehållet genom att 

högerklicka i kolumnen du vill 

anpassa och: 

1. Välja Anpassa kolumn-

bredden, bara den 

kolumnen anpassas då. 

2. Du ändrar alla med 

Anpassa kolumn-

bredden (alla 

kolumner) 

 

 

Om du klickar på en kolumn-

rubrik sorteras raderna efter 

innehållet i denna kolumn 

t.ex. alla fält med samma 

gröda kommer efter varandra. 

Som standard sorteras 

raderna efter fältnummer. 

 
 

Om du håller markören stilla 

över en rubrik, kommer en 

text fram som beskriver 

innehållet i kolumnen. 

Texten kan innehålla 

informativa uppgifter t.ex. 

vilka klasser som P-AL talet 

motsvarar.  

 

 

Eller beskrivande vad 

kolumnen innehåller. 

 
 

Eller hur kolumnen skall 

användas 

 

 
 


