Brugervejledning til SmartTrial 1.0
Her findes programmet:
Tryk på start og marker SmartTrial enten på listen, eller under
”Programs”.
Bemærk at styresystemets sprog skal være registreret som
hhv. Dansk, Svensk eller Norsk for at forsøgene kan hentes
korrekt. Sprogangivelsen tjekkes/ændres under "Settings",
fanebladet "System" og "Regional settings".

Hovedmenu
"Vælg forsøg" vælges til at registrere eller se forsøg på
håndterminalen.
"Opdater" bruges til at overføre registreringer til databasen,
eller hente/fjerne forsøg på håndterminalen.
De generelle indstillinger findes ligeledes her. Disse skal kun
ændres efter aftale.

"Opdater" kræver login. Her bruges jeres sædvanlige login til
LandbrugsInfo og PC-Markforsøg.
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”Opdater” er opdelt i 2 faneblade.
”Hent forsøg” bruges til at hente nye forsøg ind på
håndterminalen.
Det er først når forsøgsdesignet er godkendt at forsøgene
vises i denne liste.
Efter at have markeret de forsøg der ønskes downloadet til
håndterminalen, vælges ”Hent”, og forsøgene overføres til
håndterminalens hukommelse.
Bemærk at ”Opdater” kræver forbindelse til central server på
Landscentret, og der skal derfor være internetforbindelse for
at denne del af programmet virker.
Forbindelse kan etableres via PC eller GPRS (SIM-telefon
eller data kort).

”Forsøg på ht.” bruges til at opdatere registreringer med
central server, samt fjerne forsøg fra håndterminalen efter
end registrering.
Knappen ”Send og hent alle” bruges til at opdatere
forsøgene der findes på håndterminalen. Denne bruges
typisk efter endt arbejde i marken, således at data er sikret
og rettidigt overført.
Knappen ”Fjern fra ht.” bruges når markerede forsøg ikke
længere ønskes i håndterminalen.
Bemærk at evt. endnu ikke overført data vil blive slettet
ved fjernelse fra håndterminalen.
Husk derfor altid at vælge ”Send og hent alle” inden
fjernelse af forsøg.
”Vælg forsøg” er siden, hvor de enkelte forsøg vælges til
videre registrering.
Marker (med piletast) det forsøg der ønskes registreret i, og
tryk ”Vælg forsøg” (enter).
Bemærk at arbejdet i denne del af programmet IKKE kræver
adgang til internettet.
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Herefter vælges hvilken måletid der ønskes.
Marker aktuelle (med piletast) og klik ”Vælg måletid” (enter).

Her markeres hvilke måleparametre der ønskes registreret i
(brug piletaster og enter for at sætte flueben).
Herefter vælges registrer (genvejstast R).
Her er også mulighed for at oprette nye måleparametre
(genvejstast O) eller slette egne oprettede måleparametre
(genvejstast S).
Registrering er muligt på følgende niveauer:
P = Parcelniveau
L = Ledniveau
F = Forsøgsniveau

Før registrering er muligt skal der indtastes dato, stadie og
evt. måleflade.
Det er også muligt at markere måleparametre som ikke
udført.
Genveje:
Marker "Måleparametre ikke udført" = enter
Ok = O
Annuller= A
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Designet vises som det ligger i marken, og det er muligt at
navigere rundt med piletasterne i alle 4 retninger.
Efter indtastning trykkes enter og indtastningsfeltet flyttes
automatisk til næste indtastningsfelt.
Ved værn eller ledfravalg springes disse automatisk over.
Øverst i designvisningen står rækkenummer (i dette tilfælde
række 1).
I selve parcellen står først lednr. og i parentes står
rutenummer. Det første ciffer i rutenr. er rækkenr. og de
resterende cifre er fortløbende numre fra starten af
gentagelsen.

Efter indtastning i et felt er det muligt at kopiere det
indtastede.
Der er følgende kopimuligheder: (genvejstast K)
Kopier alle – kopierer til alle tomme felter i aktuelle
måleparametre.
Kopier samme led – kopierer til alle tomme felter i samme
led som aktuelle i aktuelle måleparametre.
Kopier samme gentagelse – kopierer til alle tomme felter i
samme gentagelse i aktuelle måleparametre.

”Ophæv fravalg” - Her er det muligt at fjerne forsøgsplanens
forudbestemte ledfravalg og gentagelsesfravalg.
”Opret notat” - Se næste.
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Her er det muligt at skrive de notater der er meget værdifulde
for vurderingen af forsøgene.
Efter endt notatskrivning trykkes: "Gem og luk".

Efter endt registrering godkendes og valideres data ved at
vælge ”Godkend”.
For at godkende data skal der tjekkes for evt. fejlindtastninger
eller andet usædvanligt i det indtastede.
Ved valg af ”Godkend” opstartes en datavalideringsoversigt
for de indberettede måleparametre. Se næste.
Det er også muligt at tilgå datavalideringsoversigten uden at
godkende data vha. ”Vis oversigt”.

På datavalideringsoversigten ses de indberettede data ledvis
i de enkelte gentagelser. Desuden vises et simpelt
gennemsnit og en CV værdi.
CV værdi er udtryk for variationen i det indberettede i det
aktuelle led, og jo højere en CV værdi, jo større chance er
der for at der er lavet fejlindtastninger eller at det
indberettede varierer meget i forsøget.
Ved at rulle ned gennem denne side er det muligt hurtigt at
se om data kan ”Godkendes”, hvorefter registreringen
afsluttes, eller ”Annuller”, hvorefter valideringen annulleres
og rettelser i det indtastede er muligt.
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For at gå tilbage i programmet markeres "Ok" feltet øverst i
højre hjørne.
Hjemme på kontoret (eller i bilen via GPRS) vælges
”Opdater” og markering i det aktuelle forsøg og ”Send og
hent alle”.
Nu er data sikret, valideret og offentliggjort, og du er
færdig med denne opgave.
Bemærkning til datasikkerhed m.m.
Indtastede værdier i SmartTrials vil altid overskrive
værdier i databasen. Dvs. sidste mand vinder, hvis
der er data på flere terminaler/indtastninger i PCMarkforsøg. Registrerer du på flere terminaler/i PCMarkforsøg, er det den sidste der oploader/overfører
data der vinder.
Ændrer du en, fra SmartTrials registreret, værdi i PCMarkforsøg vil denne værdi ikke blive overskrevet ved
ny overførsel fra SmartTrials, men de rettede værdier
vil blive overført til SmartTrials.
Hvis der ændres i designet når forsøget findes i
SmartTrials, vil en senere overførsel fra det "forkerte"
design følge den fysiske placering i marken (intnr). Er
man vidende om dette, skal man derfor ikke forsøge
at ombytte værdierne ved indtastning, men blot
indtaste som det ligger i marken, og opservere
efterfølgende om data er lagret korrekt. Det nye
aktuelle design vil blive overført til SmartTrials ved
"Send og hent alle".
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