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I Näsgård MOBILE Lager gröda kan du: 

  

• Lägga in invägd och levererad skörd 

• Se aktuell mängd för ett lager 

• Se skörd för grödan samt på fältnivå. 

  

Systemet är flexibelt vilket gör att du kan anpassa användningen efter din förut-

sättningar, så denna beskrivning är endast ett förslag hur du kan använda lager-

modulen. 

 

Begrepp i Näsgård MOBILE Lager 

• Lager = produkten som lagras t.ex. Fodervete, ensilagebalar. 

• Registrering = registrering av nettomängd till och från lager 

• Lagerställe = Enskild silo, lager eller kontrakt. Är frivilligt att använda. 

 

Här beskriver vi hur du använder systemet utifrån dina spannmålskontrakt. Det 

finns också en separat beskrivning hur du använder lagermodulen allmänt. 

 

Uppgifter om kontrakt kan skapas på 2 sätt: 

• För registrering av mängd direkt på kontraktet i samband med skörd. Det 

gör att du t.ex. direkt kan se att du levererat mängden som kontraktet in-

nehåller. Används när du levererar direkt i skörd. 

• Flytta mängder i efterhand från lager till mängder på  kontrakt, därmed 

kan du se hur stor del du levererat av kontraktsmängden. 

Det går även att kombinera dessa 2 sätt.  

Välj  

1. Fliken Lager och 

2. Grödor 
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Skördekontrakt, registrering vid skörd 

1. Välj fliken Registrering 

2. Klicka i Från rutan 

3. Bocka för fältet som skörden är hämtad från 

4. Och därefter välj 
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Skördekontrakt, registrering vid skörd 

 

1. Klicka därefter i Till rutan 

2. Upprätta lagret genom att välja Skapa 
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1. På raden typ väljer du den typ av gröda som lagret innehåller. 

2. Du ger lagret ett namn. Eftersom kontrakt ofta innefattar sorten är det 

lämpligt att namnet även innehåller denna uppgift. 

3. Spara uppgifterna 

 

Du skall inte bocka för permanent lager om kontrakten bara gäller aktuellt års 

skörd.  

 

Skördekontrakt, registrering vid skörd 
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Skördekontrakt, registrering vid skörd 

 

1. Klicka därefter i Välj lagerställe rutan 

2. Välj Skapa 
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Här skall du upprätta uppgifter om kontraktet 

3. Välj en typ 

4. På raden namn anger du typ, kontraktsnamn och/eller köpare. 

5. Ange mängden kontraktet är på 

6. Spara 

Du kan i förväg skapa uppgifter för 

7. Typ av skörd 

8. Och uppgifter för de olika kontrakten.  

Så finns de klara att välja när skörden börjar. 

Skördekontrakt, registrering vid skörd 
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Skördekontrakt, registrering vid skörd 

 

 

Vid skörd väljs vilket fält skörden kommer ifrån och vilket lager och kontrakt det 

gäller. Mängder anges och registreringen sparas 
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Du kan se sammanställning på mängderna genom att välja 

1. Fliken behållning 

2. Det går att välja ett lager eller se alla lager 

3. Totalmängden visas 

4. Genom att klicka på + tecknet 

5. Visas mängderna för de olika kontrakten 

6. Genom att klicka på graf knappen  

Skördekontrakt, registrering vid skörd 
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Skördekontrakt, registrering vid skörd 

 

Med graf visning kan du se: 

 

1. Total mängd på för alla kontrakt (och andra lagerställe om du har detta) 

2. Grönt visar aktuell registrerad mängd för alla kontrakt. 

3. Rött visar registrerad mängd utan kontrakt. 

4. Gult visar mängd kvar att registrera på alla kontrakt. 
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Om du: 

1. Klickar du på + tecknet  

2. Visas alla enskilda kontrakt 

3. Och aktuell registrerad mängd på enskilda kontraktet. 

4. Samt hur mycket som återstår att registrera på kontraktet 

5. Rött visar registrerad mängd som överstiger det aktuella kontraktet. 

6. Skapar du ett ”Ej kontrakt” lagerställe för sorten visas hur mycket som 

registrerats utan kontrakt. 

Skördekontrakt, registrering vid skörd 
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Skördekontrakt, flytta mängd efter skörd 

 

Om du i efterhand vill flytta mängd i lager till ett kontrakt, registrerar du all skörd 

på ett lager utan att koppla detta till ett lagerställe: 

1. Välj fält 

2. Och till vilket lager skörden tillhör 

3. Ange mängd 

4. Spara 
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För att lägga in mängd per kontrakt: 

1. Klickar du ifrån rutan. 

2. Välj fliken Lager 

3. Bocka för aktuellt lager 

4. Godkänn med Välj 

 

Skördekontrakt, flytta mängd efter skörd 
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Skördekontrakt, flytta mängd efter skörd 

 

Nu skall du skapa kontrakt under lagerställe: 

1. Upprätta kontraktet 

2. Ange mängden i kontraktet 

3. Spara uppgifterna 
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Genom att välja: 

1. Behållning och graf visning 

2. Ser du totalmängen för kontrakten 

3. Samt mängd utan kontrakt 

4. Klickar du på + tecknet 

5. Visas mängden för respektive kontrakt 

6. Samt mängd utan kontrakt 

Skördekontrakt, flytta mängd efter skörd 
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Skördekontrakt, leverans av skörd 

 

När du levererar från egen silo, registrerar du leverans på kontraktet: 

1. Klicka ifrån rutan 

2. Välj fliken Lager 

3. Bocka för lager som levereras från. 

4. Godkänn med Välj 
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5. Klicka i rutan Välj lagerställe 

 

6. Bocka för kontraktet leveransen gäller.  

7. Godkänn med Välj 

 

Skördekontrakt, leverans av skörd 
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Skördekontrakt, leverans av skörd 

 

8. Klicka därefter i Till lager 

9. Välj fliken Leverantör 

10. Bocka för köparen 

11. Du kan lägga till en ny köpare som inte finns i listan 

12. Godkänn med Välj 
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13. Ange levererad mängd. 

14. Och spara registreringen. 

 

Skördekontrakt, leverans av skörd 
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Skördekontrakt, leverans av skörd 

 

Du kan se hur mycket du har kvar att leverera på kontraktet genom att välja: 

15. Fliken behållning och graf visning 

16. Gult visar hur mycket som är levererat 

17. Grönt visar hur mycket som är kvar att leverera. 
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När du registrerat skördade mängder kan du se snittskörden per fält genom att: 

1. Välja fliken Skördar 

2. Totalareal visas för grödan 

3. Snittskörd visas för grödan 

4. Genom att klicka på + tecknet 

5. Visas snittskörden för respektive fält 

 

Skördenivåer för respektive fält 
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Om du har frågor som berör användandet är programmet är du 

välkommet att ringa till oss på Datalogisk.  

 

Normalt är det Per-Olof Klang som svarar på programfrågor.  

Du når honom på 0708-539174 eller per-olof.klang@datalogisk.se 

 

 

 
Datalogisk övriga produkter: 

 

 Näsgård Mark, växtodlingsprogram 

 

 Näsgård Karta, kartprogram 

 

 Näsgård TID, tidredovisningsprogram 

 

 

Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25,  
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NÄSGÅRD MOBILE: SUPPORT 


