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Er du slagtekalveproducent og ønsker du, at gøre dit registreringsarbejde hurtigere og nemmere 
samt at analysere din bedrift på både bedriftsniveau og enkeltdyrsniveau? Så kig forbi og få 
kendskab til de nyeste funktioner og muligheder i DMS, og få endvidere en introduktion til de ny-
este analyseværktøjer i en ny version af Winkalv i Agrosoft, kaldet WinBeef.   
 
Slagtekalvelister i DMS 
Via brug af Listeudskrifter er det muligt at danne forskellige lister, der kan hjælpe til at give et 
overblik over bedriftens faste arbejdsopgaver. Et eksempel på en liste kan være en slagteliste 
som viser, hvilke dyr der efter nogle givne kriterier, forventes klar til slagtning. Hvilke kriterier kal-
vene skal vælges ud fra, samt hvilke oplysninger der skal fremgå på den enkelte kalv, vælger du 
selv. De dyr på listen, som efter en vurdering eller en vejning er klar til slagtning, kan overføres 
direkte til registrering af slagtning. Det er også muligt at danne lister til brug ved flytninger, vejnin-
ger m.fl.  
 
SmartKoen og elektroniske registreringsværktøjer 
SmartKoen er et lille webbaseret program, der kan bruges på alle smartphones og tablets eller en 
almindelig computer. Med SmartKoen kan du finde oplysninger på den enkelte kalv og foretage 
alle dagligdags registreringer som omsætning, vejning, medicinregistrering mv. Via brug af 
SmartKoen får du registreringer fra hånden med det samme og undgår herved dobbeltregistre-
ringer, samt mulighed for at søge relevante oplysninger om den enkelte kalv, når der er behov for 
det.  
 
SmartKoen arbejder sammen med en elektronisk stav-antenne fra Allflex, som kan foretage au-
tomatisk indlæsning af øremærker. Via brug af Allflex stav-antenne, undgås alt det tidligere ta-
stearbejde og dermed risikoen for tastefejl.  
 
Hold og Grupper i DMS 
Opret hold som referer til kalvenes fysiske placering og indsæt kalvene heri, allerede ved ind-
gang. Når kalvene flyttes fra ét staldafsnit til ét andet, kan de nemt overføres til et nyt hold, som 
referer til det nye staldafsnit. Denne funktion gør det nemt, at finde kalve ved eksempelvis be-
handling, vejning mv. Opret grupper, som referer til en specifik behandling på et hold af kalve 
(eksempelvis ved afprøvning af en anden type mælkepulver). Kalvene forbliver i gruppen frem til 
slagtning, hvorved resultatet af den specifikke behandling kan følges tæt.  
 
Afregningsmodul i DMS 
Efter registrering og notering af kalvens vægt ved indgang, er det muligt at danne et afregningsbi-
lag til mælkeproducenten. Prisen for kalven beregnes ud fra noteringen, vægt, vækstindeks og 
krydsningskalve, og der kan tillægges/fratrækkes et beløb fra den enkelte kalv.   
 
Agrosoft WinBeef 
Via en introduktion til WinBeef, vises den nye store fleksibilitet i datahåndtering samt udarbejdel-
se af enkeltdyrsanalyser i Agrosoft. Endvidere vises nye muligheder for opsætninger af effektivi-
tetsopgørelser.  
 
 


