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Ny Ingris Purkedel

Animalia har satt i gang et prosjekt hvor purkedelen i Ingris skal
fornyes. Daet grensesnittet som
er i dag er fra 2007 og
tilbakemeldinger fra brukerne er
at programmet er tungvint
å bruke og innsatsen og tiden det
brukes for å legge inn tall gir liten

gevinst tilbake. Prosjektets mål er
å lage en applikasjon som tilpasser seg ulike skjermstørrelser og
skal ha særlig fokus på brukervennlighet.
Avlsbesetninger bruker mer tid
i Ingris enn den vanlige bruksbe-

setning og 20 % av brukerne
avlsbesetninger. Det er derfor
viktig at ønsker fra dere som brukere blir ivaretatt i prosjektet. Det
er opprettet en brukergruppe av
produsenter hvor både foredlings-, formerings- og bruksbesetninger er representert. Men det er
viktig at alle får komme med sine
innspill. Så hvilke tanker har du?
Hva er det som er bra i Ingris i
dag? Hva mangler i Ingris?

Hva er det som er så tungvint? Er
det noe i Ingris du ikke bruker?
Det er bare å si din mening til
epost: oystein.moen@norsvin.no
eller ring på 418 42 927

BreedingWeb
De ﬂeste av dere har sikkert hørt om BreedingWeb, noen av dere har
også tatt den i bruk. På oppfordring gir vi her en kort orientering om
BreedingWeb er, hva som ﬁnnes av data, rapporter og muligheter.
BreedingWeb er et nytt verktøy som, på sikt, skal erstatte dagens
Avlsweb. Avlsweb ble lansert i år 2000 og har siden vært det
viktigste verktøyet for publisering av avlsverdier og data for avlsbesetningene. Her ﬁnner man alt fra de siste unggrismålingsresultatene, informasjon om råner i test, rangeringslister, oppgjør, statuslogg og utbetalingsbilag, for å nevne noe. Siden Avlsweb er
så omfattende vil det fortsatt gå lang tid før alle rapporter og
funksjoner er ﬂyttet over til BreedingWeb og Avlsweb blir utfaset.
BreedingWeb er utviklet med utgangspunkt i Avlsweb, og dere kan
gå på innstillinger og velge norsk som språk. Alle foredlingsbesetninger skal nå ha mottatt brukernavn og passord for
BreedingWeb (BRW) fra Merel Bosman. Ta vare på denne eposten.
BreedingWeb er et felles IT-verktøy for Norsvin og Topigs Norsvin.

Det ﬁnnes allerede nye muligheter i BreedingWeb som ikke ﬁnnes
i Avlsweb, og vi vil gjerne at dere logger dere på, klikker litt rundt
og gjør dere kjent. Avlskonsulentene vil også kunne vise dere verktøyet og vi vil lage noen enkle instruksjonsvideoer.
Grunnen til at dere får tilgang akkurat nå, er at bingenummer
i oppformering, som nå er en obligatorisk registrering for foredlingsbesetningene, vil kunne sees i BreedingWeb. For de som vil, er det også
mulig å ta ut en «negativ bedekningslite», dvs. at dere enkelt kan se
hvilke råner som av innavlshensyn ikke skal brukes på enkelte purker.
Nytt i BreedingWeb er at dere blir bedt om å bytte passord med
jevne mellomrom. Dette får dere epost om. Dersom dere velger
å ikke oppdatere passordet, mister dere tilgangen inntil nytt passord
er satt. Det er ikke vanskelig å endre passord, så dersom dere ikke
ser behov for å bruke BreedingWeb, lar dere bare passordet gå ut og
så ordner vi det når dere skal begynne å bruke verktøyet som rutine.

Inntransport av råner til test i påsken
Påskeuka er i uke 16, så dette berører de som leverer i partallsuker:
• Det blir inntransport fra Vestfold mandag 15.april (i stedet for tirsdag 16.april)
• Det blir inntransport fra Trøndelag, Sogn og Fjordane, Skjåk og Gudbrandsdalen onsdag 17.april ( i stedet for torsdag 18.april).
I uke 17 går inntransport som normalt.

