30. oktober 2014

Omlægning af reproduktionsudskrifterne
– så er det NU
Målet med dette informationsbrev er, at sikre at du, som dyrlæge, kvægkonsulent, avlsrådgiver, inseminør
eller landbrugsskolelærer har overblik over hvilke lister og udskrifter, der fremadrettet er tilgængelige i DMS
indenfor reproduktionsområdet, så du ved, hvilke muligheder der er for at understøtte reproduktionsrådgivningen i besætningerne. Desuden at du er orienteret om, hvad der sker med de eksisterende lister og udskrifter, hvoraf en del lukkes, da det ikke er hensigtsmæssigt at vedligeholde to systemer.
Alt nyt skal man vænne sig til, og derfor er det vigtigt at understrege, at der er flere gode grunde til omlægningen. Først og fremmest betyder det for jer og jeres kunder, at lister og udskrifter fremadrettet kører på
driftsenhedsniveau så der nu også bliver mulighed for at vurdere de opnåede resultater hos mælkeproducenter, der f.eks. flytter goldkøer eller kælvekvier mellem flere besætninger.
Omlægningen sker i nogle trin – primært over de næste 6 uger, og det er vigtigt, at du er opmærksom på,
at der den 10. december lukkes en række udskrifter i gl. Dyreregistrering. På de næste sider kan du se
en oversigt over, hvad der sker og hvornår. Har du ikke adgang til DMS Dyreregistrering – eller har du ikke
taget programmet i anvendelse endnu, så er du meget velkommen til at kontakte vores Kundecenter på tlf.
7015 5015 eller sende en mail til support@dlbr.dk

Venlig hilsen

Specialkonsulent Søs Ancker
Team Sundhed, Velfærd og Reproduktion
T +45 8740 5334 (direkte)
M +45 3092 1747
E mla@vfl.dk

Der orienteres om omlægningen på følgende måde:
Dette brev sendes direkte til…
o DLBR Kvæg’s chefkonsulenter
o DMS Team
o Temagruppe Reproduktion + øvrige kontaktpersoner fra repro-projektdeltagelse
o Dyrlæger der modtager Aktuelt til Dyrlæger
o Dyrlæge Jens Philipsen, formand for Sektion Kvæg, Den Danske Dyrlægeforening
o Viking Danmarks avlsrådgivere og inseminører, via Lisbeth Holm og Lars
Kloster
o Landbrugsskolelærerne
I øvrigt
o Lægges nedenstående tabel-oversigter på LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion
o Mælkeproducenterne informeres via Landmand.dk og via information til DMS
brugerne
o På log-on billedet i gl. Dyreregistrering orienteres brugerne undervejs
o Brugerne med faste bestillinger orienteres via brev

Omlægningen af værktøjer på reproduktionsområdet
NB! Se også detaljer om nedenstående i de efterfølgende tabeller, så du
ved, hvor de forskellige værktøjer er/bliver tilgængelige i DMS Dyreregistrering
Ved igangsætningen den 29. oktober 2014
 Repro-fokus køer er sat i produktion i DMS

Forventet ved igangsætningen den 19. november 2014
Følgende sættes i produktion i DMS
 Repro-fokus kvier
 Reproudskrift kvier
 Reproudskrift køer
 Reproduktionsnøgletal i Nøgletalstjek
 Målsætninger der understøtter udskrifterne

Forventet ved igangsætningen den 10. december 2014
Følgende udskrifter slettes i gl. Dyreregistrering
 Reproduktionsopgørelse
 Reproudskrift kvier
 Reproudskrift køer
 Kønssorteret sæd, kvier
 Reproduktionsnøgletal på udskriften Nøgletal
Faste bestillinger fra gl. Dyrergistrering, der slettes
 Reproduktionsopgørelse
 Reproudskrift kvier
 Reproudskrift køer
 Kønssorteret sæd, kvier
Målsætninger i gl. Dyreregistrering, der understøtter ovennævnte udskrifter slettes
Besætning > Målsætning > Reproduktion / Reproduktion kvier / Reproduktion køer

Alle reproduktionsnøgletal i gl. Nøgletalstjek slettes
Forventet i løbet af 2015
Følgende slettes i gl. Dyreregistrering
 Ikke påbeg./påbeg. dyr
 ReproDagsliste, kvier
 ReproDagsliste, køer
 Forventede kælvninger
 Målsætninger i til ReproDagsliste køer/kvier
 Faste bestillinger af følgende: Ikke påbeg. / påbeg. dyr; ReproDagsliste, kvier; ReproDagsliste,
køer; Forventede kælvninger
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Sådan ser værktøjskassen vedr. Reproduktion ud i DMS
Dyreregistrering, når alle planlagte elementer er sat i produktion
Vurdering af reproduktionsresultater, beregnede nøgletal

Element i DMS
Dyreregistrering
ReproAnalyse
Reproudskrift, Køer
(Samlet udskrift og 4 blokke hver for sig)

Reproudskrift, Kvier
(Samlet udskrift og 4 blokke hver for sig)

Kønssorteret sæd, køer
(Blok)

Kønssorteret sæd, kvier
(Blok)

Målsætninger for reproduktionsnøgletal
Nøgletalstjek reproduktion
KMP reproduktion

Tilgængelig
Under
’Analyse og Lister >
Analyseudskrifter’
’Analyse og Lister >
Analyseudskrifter’
’Analyse og Lister >
Analyseudskrifter’
’Analyse og Lister >
Analyseudskrifter’
’Analyse og Lister >
Analyseudskrifter’
’Bedrift >
Grundopl.og Mål’
’Analyse og Lister >
Nøgletalstjek’
’Daglig styring >
Kritiske målepunkter

Hvornår

Krav til
abonnement

Nu

Basis

19/11 2014

Basis

19/11 2014

Basis

2015/2016

Basis

2015/2016

Basis

19/11 2014

Basis

19/11 2014

Plus

Nu

Plus

2015

Plus

Nyt i KMP reproduktion
(Fra den nederste blok på hhv. Reproudskrift køer / kvier, erstattes søjlediagrammet
’Reprostatus dags dato’ af indikator for ’Ikke
påbegyndt’ på forside + en graf på bagved-

’Daglig styring >
Kritiske målepunkter

liggende rapport. Tabellen ’Ikke drægtighedsundersøgte insemineringer’ erstattes af
søjlediagram på bagvedliggende rapport).

Daglig styring, dyrelister

Element i DMS
Dyreregistrering

Tilgængelig
Under

Hvornår

Krav til
abonnement

’Daglig styring > Dagligt
Nu
Basis
overblik > Fokusdyr’
Repro-fokus kvier
’Daglig styring > Dagligt
19/11 2014
Basis
overblik > Fokusdyr’
Drægt-/forundersøg Køer
’Daglig styring > Dagligt
Nu
Basis
overblik > Faste opgaver’
Drægt- / forundersøg Kvier
’Daglig styring > Dagligt
Nu
Basis
overblik > Faste opgaver’
Forventede kælvninger
’Analyse og Lister >
Nu
Basis
Listeudskrifter’
OBS! Ikke påbeg./påbeg. dyr, ReproDagsliste Køer, ReproDagsliste Kvier samt Forventede kælvninger fra gl. Dyreregistrering kan i en periode trækkes under ’Udskrifter (Gl. Dyreregistrering)’ i DMS.
Repro-fokus køer
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