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Vejledning til oprettelse af maskiner i Maskindatabasen
Maskindatabasen er et lavet i et alm. Excel regneark. Alle brugere kan redigere/slette i regnearket,
både ens egne data, - men også alle andres! Regnearket skal derfor tilgås med omtanke, når man
skal ind og redigere i data. Skulle man ved en fejl komme til at slette andres data, som ikke skulle
være slettet, kontaktes det pågældende firma eller Hanne Bach, AgroTech.
For at regnearket bliver nemt at søge i, er der for nogle kolonner valgt, at det ikke er helt valgfrit
hvad man må skrive. Dette gælder kolonnerne Udstyrstype, Placering, Firma, Udlejning og Til salg.
På denne måde bliver det muligt at se hvad der findes af maskiner inden for en bestemt
udstyrstype, se hvad der findes af forskellige forsøgsmaskiner i de enkelte landsdele eller ved et
enkelt firma. Man vil også kunne se hvilket udstyr der kan lejes eller er til salg.
Der opfordres derfor kraftigt til at man er meget omhyggelig at man opretter maskinerne efter
nedenstående regler. De enkelte kolonner gennemgås derfor kort:
Udstyrstype
Denne kolonne er ment som kategorier. Se nedenstående eksempler:


Høst



Såning



Plantning/lægning



Jordbearbejdning



Sprøjtning



Gødning



Afpudsning



Traktorer



Vejevogne



Trailere/lastbiler



ATV’er



Måleudstyr



Laboratorieudstyr

Der ønskes så få som muligt, så senere søgning bliver enkelt. En pulsslagsudvejer hører derfor til
under kategorien sprøjteudstyr, manganmålere og vægte under måleudstyr osv.

Kategorier skal altså helst vælges ud fra ovenstående grupper. Der må gerne oprettes nye, men de
skal oprettes med omtanke.
Model og Specialudstyr
Her er der mulighed for at skrive fri tekst, så udstyret bliver beskrevet så godt som muligt.
Årgang
Giver sig selv, her skrives et årstal
Placering
Landet opdeles i Bornholm, Fyn, Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sjælland eller Storstrøm efter
følgende:

Nord

Vest

Øst

Syd

Uden for DK, vælges sigende, men ikke for begrænsede områder, f.eks. Skåne.
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Kontaktperson og mobil
Fri tekst med navn og mobilnummer på den person som kan kontaktes vedrørende maskinen.
Firmanavn
Her skrives Firma på virksomheden der eger maskinen. Sørg for at skrive firmanavnet ens hver
gang.
Udlejning
Vælg ”Ja” eller ”Ja med fører”, hvis maskinen må udlejes. Vælg ”Nej” hvis maskinen ikke udlejes.
Til salg
Vælg ”Ja” eller ”Nej”.
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