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Torbjørnrød Gård – Innhøstings applikasjon 

Introduksjon 
Dette dokumentet skal beskrive funksjonaliteten som utvikles i en applikasjon for å støtte 
arbeidsprosessen på Torbjørnrød Gård. 
Først og fremst er tiden under innhøsting svært travel på gården, slik at det legges vekt på at 
applikasjonen er robust og godt testet. 
 
Applikasjonen er delt i 8 hoveddeler: 

1. Kontakt register  
2. Registrering  

a. Vekt  
b. Kurv  
c. Stk  
d. Timer  
e. Svinn  
f. Pakking 

3. Time Check-in / Check-out 
4. Ordre 
5. Opplæring og kompetanse 
6. Areal Plan 
7. Rapport senter 
8. Administrasjon 

Hver av disse delene er koblet sammen og bruker hverandres informasjon for å unngå manuell 
inntasting av for eksempel navn andre steder enn i kontakt registeret. 
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Flytskjema for kontakt registrering 
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Flytskjema for vekt registrering - Manuell 
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Flytskjema for vekt registrering – Strekkode 
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Oppstarts bilde 
Man starter programmet direkte fra skrivebordet med å dobbelt klikke på ikonet : 

 
 
Programmet starter og man får da 8 valg; 

1. Kontakt register  
2. Registrering  
3. Time Check-in / Check-out 
4. Ordre 
5. Opplæring og kompetanse 
6. Areal Plan 
7. Rapporter 
8. Administrasjon 
9. Avslutt 

Man velger her funksjonalitet ved å trykke på det aktuelle bildet. Legg merke til at hver av de 
8 bildene kan ha flere del bilder. Administrasjon, Registrering og Rapporter er godt eksempel 
på dette. 
 

 
Figur 1 - Oppstarts bilde for Torbjørnrød Gård 
 
Alle funksjonene foruten registrering og Check in/Out modulen er som standard passord 
belagt.   
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Time stamps 
Det er lagt inn 3 time stamps for å indikere for brukeren om for eksempel nye 
lønnsoppdatering bør utføres eller PC bør synkroniseres 
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Kontakt register 
Som arbeidsgiver er det viktig å ha nok informasjon om alle ansatte, et personal system for å 
håndtere denne informasjonen er derfor kritisk. 
Kontakt registeret er ikke ment for allmennheten og er et administrasjons system for 
bedriften, som inneholder konfidensiell informasjon 
I dette systemet vil dere lagre all informasjon om deres arbeidere, også informasjon som ikke 
skal være synlig for allmennheten som for eksempel personnummer. 
 
Det skal tas et bilde av alle når de registreres slik at bilde legges med i personal profilen. 
Dette fordi disse data brukes igjen for eksempel til ID kort. 
 
Strekkode lages automatisk ved å trykke på knappen  ”Lag Strekkode”. 
PS! Det er en begrensning i kontakt registeret på 250 brukere. 
 
For å komme inn i kontakt registeret må man inn med et passord. Man skriver bare inn det 
angitte passordet og klikker ”enter” tasten eller  i vinduet.  
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Figur 2 - Kontakt registrering 
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Når man skal finne en ansatt kan man bla i mellom de ansatte med Page Up og Page Down 
knappene på tastaturet. De ligger inne alfabetisk registrert. 
Ønsker man en mer visuell måte å finne en kontakt på velger man nedtrekkslisten øverst og 
velger den aktuelle kontakten som illustrert i bildet under. 
 

 
Figur 3 - Kontakt registrering med navigasjon til flere kontakter 
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Administrasjon brukere 
I dette bildet kan man slette brukere eller endre de rask i form av en tabell, dette er for noe 
mer avansert bruk. 
 

 Figur 4 – Administrasjon av brukere 
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Bruk av bilder i kontakter 
For at applikasjonen skal fungere optimalt er det viktig at man bruker denne riktig. 
Applikasjonen vil ved hver avslutning optimaliseres seg. 
Den største kilden til at databasen vil vokse mye er bilder i kontakt registeret, bilder som 
kommer direkte fra kamera vil være store av størrelse pga. kvaliteten. 
Applikasjonen trenger ikke så høy kvalitet på bildene for sitt bruk, derfor er det viktig at disse 
blir skalert riktig størrelse før man legger de inn i kontakt registeret. 
Det er derfor installert 2 stk bilde behandlings programmer på PC som kan hjelpe dere med 
dette. 
1. PhotoFiltre – Et bildebehandlings program 

1. Åpne programmet Photofiltre fra skrivebordet eller start menyen 
2. Åpne bildet 
3. Velg Image – Image Size 
4. Pass på at valget Preserve Aspect ratio er aktiv 
5. Sett størrelse Height til 320, da vil bredde settes automatisk. 
6. Trykk OK 
7. Velg File – Save As og lagre bildet under riktig mappe som beskrevet under. 
8. Trykk OK i valget for JPEG Compression 

2. Photo Resizer – Et program for å skalere bilder uten å åpne de. 
1. Åpne programmet Photo Resizer fra skrivebordet eller start menyen 
2. Velg riktig mappe for kilde bilde fra kamera som beskrevet under 
3. Dra de aktuelle bildene over til hvit boks høyre side 
4. Verifisert at valget output folder står til riktig mappe som beskrevet under.  
5. Velg valget Convert, velg yes to all hvis valget for å overskrive kommer frem. 
6. Når denne er ferdig blir en grønn knapp med Done vist i bunnen av skjermbildet. Trykk på 

denne 
7. Velg avslutt ved krysset øverst venstre hjørne 

 
 Mappe struktur – Under mappen Pictures er det bygd en mappe struktur for å håndtere bilder til 

applikasjonen.   
Torbjørnrød Gård – Contacs 
-------> From Camera 
-------> Scaled 

 
 Navngiving - For at det ikke skal bli et kaos i bilde filer, anbefales det at man bruker Ansatt ID 

som fil navn på bildet. For eksempel ansatt nummer 28 sitt bilde heter: 028-2009.jpg 
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 Fjerne et bilde på en ansatt – For å ta bort en bilde på en ansatt trykker man på , da 

for man opp en dialog som tillater deg å slette bilder. Velg bildet og trykk Remove. 

 
Nå kan man legge til et annet bilde hvis ønskelig.  

 
 

Bruk av Strekkode i kontakter  
Strekkode er en av de siste data man legger inn på en ansatt. 
Strek koden blir automatisk generert men må legges inn på den ansatte manuelt. 

Dette gjøres etter man har lagret kontakten ved å trykke på  
NB! Det er viktig at man har lagret kontakten før man lager en strekkode. 
 

 
 
Å fjerne en strekkode vil være en sjelden affære men kan gjøres på samme måte som man 
fjerner et bilde fra en ansatt. 
Velg  da for man opp en dialog som tillater deg å slette bilder. Velg strekkoden  
og trykk Remove. 
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Registrering 

Vekt registrering 
Her har vi utviklet et bilde for vekt registrering.  I tillegg til selve vekt registreringen har vi 
lagt inn mulighet for å nå de mest aktuelle rapportene uten å måtte endre bilde. 

• Registrert vekt for den valgte arbeider for den aktuelle dagen. 
Denne rapporten vil gi en arbeider umiddelbar oversikt hvor mye som er registrert inn denne 
dagen. 

• Kurv Etikett 
Her kan man skrive ut nye kurv etiketter direkte fra Registreringssiden med de vanlige 
opsjonene. 

 
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man hvilke grønnsak man skal registrere, dette kan enten velges manuelt i listen 
eller man kan lese dette via strekkoden til grønnsaken.  

3.  Velg fra hvilket jorde for å oppnå sporbarhet – dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til jordet. Valgfritt* 

4. Velg hvilken leveranse dette skal leveres til –  dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til leveransen Valgfritt*  

5. Vekt innlesning, her har man 2 valg; 
a. Les av vekten og skriv manuelt inn vekten på det man veier inn 
b. Hvis man har en vekt koblet til applikasjonen leses dette in automatisk via en snarvei. 

For eksempel CTRL+F12 
6. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 

7.  merkes hvis arbeideren som veier inn 
sin vekt jobber på fastlønn, som for eksempel fast lønn pr dag eller timelønn skal ikke den 
registrerte vekten brukes i lønnskalkulasjon.  NB! Hvis man er registrert i kontakt registeret 
med fastlønn (Måneds, dags eller halv dags lønn) så blir dette valgt automatisk. 

8. Hvis man gjør en manuell etter registrering kan man enkelt justere dato og klokkeslett for 
registreringen ved å skrive dette inn i boksen merket ”Endre Registrerings dato” 

9. Trykk ”Registrer din vekt”  

* Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
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Figur 5 Vekt registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt register 
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Stk. registrering 
Her har vi utviklet et bilde for Stk registrering, dette er tilsvarende vektregistrering.  
I tillegg til selve Stk. registreringen har vi lagt inn mulighet for å nå de mest aktuelle 
rapportene uten å måtte endre bilde. 

• Registrert Stk. for den valgte arbeider for den aktuelle dagen. 
Denne rapporten vil gi en arbeider umiddelbar oversikt hvor mye som er registrert inn denne 
dagen. 

• Kurv Etikett 
Her kan man skrive ut nye kurv etiketter direkte fra Registreringssiden med de vanlige 
opsjonene. 

 
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man hvilke grønnsak man skal registrere, dette kan enten velges manuelt i listen 
eller man kan lese dette via strekkoden til grønnsaken.  

3.  Velg fra hvilket jorde for å oppnå sporbarhet – dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til jordet. Valgfritt* 

4. Velg hvilken leveranse dette skal leveres til – dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til leveransen Valgfritt*  

5. Tell opp antall og skriv manuelt inn antall på det man ønsker å registrere inn. 
6. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 

10.  merkes hvis arbeideren som registrerer 
inn sin innhøsting  jobber på fastlønn, som for eksempel fast lønn pr dag eller timelønn skal 
ikke den registrerte innhøstingen  brukes i lønnskalkulasjon.  .  NB! Hvis man er registrert i 
kontakt registeret med fastlønn (Måneds, dags eller halv dags lønn) så blir dette valgt 
automatisk. 

7. Hvis man gjør en manuell etter registrering kan man enkelt justere dato og klokkeslett for 
registreringen ved å skrive dette inn i boksen merket ”Endre Registrerings dato 

8. Trykk ”Registrer Stk.”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
 



Torbjørnrød Gård – Administrasjons applikasjon 
 

  Side 21  
  

26-Jul-10 

 
Figur 6 Stk registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt register 
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Kurv  registrering 
Her har vi utviklet et bilde for Kurv registrering, dette er tilsvarende vektregistrering.  
 
Her har vi utviklet et bilde for Kurv registrering, dette er tilsvarende vektregistrering.  
I tillegg til selve Kurv registreringen har vi lagt inn mulighet for å nå de mest aktuelle 
rapportene uten å måtte endre bilde. 

• Registrerte Kurver for den valgte arbeider for den aktuelle dagen. 
Denne rapporten vil gi en arbeider umiddelbar oversikt hvor mye som er registrert inn denne 
dagen. 

• Kurv Etikett 
Her kan man skrive ut nye kurv etiketter direkte fra Registreringssiden med de vanlige 
opsjonene. 

 
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man hvilke grønnsak/bær man skal registrere, dette kan enten velges manuelt i 
listen eller man kan lese dette via strekkoden til grønnsaken.  

3.  Velg fra hvilket jorde for å oppnå sporbarhet – dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til jordet. Valgfritt* 

4. Velg hvilken leveranse dette skal leveres til –  dette kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden til leveransen Valgfritt*  

5. Tell opp antall kurver og skriv manuelt inn antall på det man ønsker å registrere inn. 
6. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 

11.  merkes hvis arbeideren som registrerer 
inn sin innhøsting jobber på fastlønn, som for eksempel fast lønn pr dag eller timelønn skal 
ikke den registrerte innhøstingen brukes i lønnskalkulasjon. .  NB! Hvis man er registrert i 
kontakt registeret med fastlønn (Måneds, dags eller halv dags lønn) så blir dette valgt 
automatisk. 

7. Hvis man gjør en manuell etter registrering kan man enkelt justere dato og klokkeslett for 
registreringen ved å skrive dette inn i boksen merket ”Endre Registrerings dato” 

8. Trykk ”Registrer kurv”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
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Figur 7 Kurv registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt register 
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Svinn registrering 
Her har vi utviklet et bilde for Svinn/Discard registrering.  
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man hvilke grønnsak man skal registrere, dette kan enten velges manuelt i listen 
eller man kan lese dette via strekkoden til grønnsaken. 

3. Les av vekten og skriv manuelt inn vekten på det man veier inn 
4. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 
5. Hvis man gjør en manuell etter registrering kan man enkelt justere dato og klokkeslett for 

registreringen ved å skrive dette inn i boksen merket ”Endre Registrerings dato 
6. Trykk ”Registrer Svinn”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
 

 Figur 8 Svinn registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt register 
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Pakke registrering 
Her har vi utviklet et bilde for Pakke registrering.  
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man hvilke grønnsak man skal registrere, dette kan enten velges manuelt i listen 
eller man kan lese dette via strekkoden til grønnsaken.Skriv inn antall pakker manuelt 

3. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 

12.  merkes hvis arbeideren som registrerer 
inn sin pakking jobber på fastlønn, som for eksempel fast lønn pr dag eller timelønn skal ikke 
den registrerte pakkingen brukes i lønnskalkulasjon. .  NB! Hvis man er registrert i kontakt 
registeret med fastlønn (Måneds, dags eller halv dags lønn) så blir dette valgt automatisk. 

4. Hvis man gjør en manuell etter registrering kan man enkelt justere dato og klokkeslett for 
registreringen ved å skrive dette inn i boksen merket ”Endre Registrerings dato” 

5. Trykk ”Registrer Pakking”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
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 Figur 9 Pakke registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt register 
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Time basert arbeid registrering 
Her har vi utviklet et bilde for time basert arbeid registrering.  
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Sjekk om dato for registreringen er den samme som dagens dato 
a. Hvis dato er lik gå til trinn 3 
b. Hvis dato er forskjellig, korriger dato i ”Endre registreringsdato” og gå til trinn 3 

3. Velg Timerate, her er det definert 5 stk forskjellige 
4. Skriv inn antall timer manuelt 
5. Har kontrollør noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 
6. Trykk ”Registrer timer”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
 

 Figur 10 Time basert arbeid registrering med automatisk tidsstempling og valg av kontakter fra kontakt 
register 
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Time registrering 
Man bruker her følgende arbeidsflyt: 

1. Når man ankommer jordet for innhøsting av grønnsaker må hver enkelt ansatt innom en PC 
og registrere sin ankomst 

2. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er registrert i 
personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller 
man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

3. Trykk ”Registrer Tidspunkt” 
4. Navnet på alle som er ”sjekket inn” blir vist i listen til høyre. 
5. Når man avslutter arbeidet for dagen på jordet må hver enkelt ansatt innom en PC og 

registrere sin avslutning. Navnet kan enten velges manuelt i listen eller man kan lese dette 
via strekkoden på ID korte 

6. Navnet blir da fjernet i listen til høyre. Når alle er sjekket ut skal listen til høyre være tom. 
7. Disse data brukes nå kun til time kalkulasjon og ikke lønnsberegning, dette har faste rater. 

 

 Figur 11 Timeregistrerings senter 
  



Torbjørnrød Gård – Administrasjons applikasjon 
 

  Side 29  
  

26-Jul-10 

Ordre registrering 
I den nye Ordre registrerings delen av SuperFarmer kan man legge inn de ordrer man får fra 
kunde, som for eksempel. Bama eller Augusta som i bildet under. 
 

 
Figur 12 – Ordre registrerings skjermbilde 
 
Man legger inn grunn data som kunde, grønnsak, ordre dato kvantum og vekt pr. kasse. 
Resten av feltene er valgfrie og legge, men gjør man dette vil man selvsagt få langt bedre 
grunnlags data for rapportene. 
I eksemplet over er det lagt inn 2 elementer i denne ordren, 50 kasser med aspargesbønner og 
100 kasser med bondebønner. Samtidig er man i ferd med å legge inn 101 kasser med runde 
sukkererter. 
Når man legger inn en ny ordrelinje er det kun Antall Paller, Kvantum, Vekt pr. kasse og 
embalasje vekt som behøver å fylles ut. Rask og effektivt  
 
Man kan selvsagt også enkelt kikke på tidligere ordre og også legge til eller fjerne ordrelinjer 
her. Så har man glemt en ordre linje kan man enkelt legge dette til senere. 
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Opplæring og kompetanse 
Denne modulen er bygd opp for å kunne registrere både opplæring som blir gitt og 
eksisterende kompetanse pr. ansatt. 
Man bruker her følgende arbeidsflyt for registrering: 

1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er 
registrert i personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges 
manuelt i listen eller man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. All registrert opplæring vises i listen under 
3. Så velger man hvilke redskap man skal ha fått opplæring i. Alle redskap som tidligere 

er lagt inn vises her, men man kan også skrive nye direkte i boksen 
4. Har man noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 
5. Trykk ”Registrer Opplæring”  

Man bruker her følgende arbeidsflyt for å fjerne en registrering: 
1. Man begynner med å velge navn fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 

tidsstemplet. Navnlisten er koblet opp mot kontakt registeret og kun de som er 
registrert i personal systemet som kan registrere inn vekt. Navnet kan enten velges 
manuelt i listen eller man kan lese dette via strekkoden på ID kortet 

2. Så velger man den man skal slette i listen under med registrerte redskap man skal ha 
fått opplæring i. Alle redskap som tidligere er lagt inn vises her. 

3. Trykk ”Fjern Opplæring”  

 * Punkter merket med * er valgfri informasjon som legges inn. Er ikke de lagt inn får man en 
feilmelding fra programmet. 
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Figur 13 – Registrering av opplæring av redskap 
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Areal Plan 
Denne modulen er bygd opp for å kunne registrere og dokumentere vedlikehold som utføres 
på jordene. 
Man bruker her følgende arbeidsflyt for registrering: 

1. Man begynner med å velge et jorde fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 
tidsstemplet. Jorde listen er koblet opp mot jorde registeret under administrasjons 
delen. Det samme gjelder areal størrelse og vekst gruppe 

2. All registrert vedlikehold vises i listen under 
3. Så velger man hvilken aktivitet man har utført. Alle aktiviteter som tidligere er lagt inn 

vises her, men man kan også skrive nye direkte i boksen 
4. Har man noen kommentarer skrives dette i notater – Valgfritt* 
5. Trykk ”Registrer Vedlikehold”  

Man bruker her følgende arbeidsflyt for å fjerne en registrering: 
1. Man begynner med å velge et jorde fra listen, når man gjør dette blir dette automatisk 

tidsstemplet. Jorde listen er koblet opp mot jorde registeret under administrasjons 
delen. Det samme gjelder areal størrelse og vekst gruppe 

2. Så velger man aktiviteten  man skal slette i listen under med registrerte vedlikehold. 
Alt vedlikehold som tidligere er lagt inn vises her. 

3. Trykk ”Fjern Vedlikehold”  
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Figur 14 – Registrering av vedlikehold på et jorde 
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Rapport senter 
Rapport senteret er her hvor man lager utskrifter til papir. Dette er delt opp i 7 deler: 

1. Mulighet for og filtrerer rapporter på navn, dato og fra et navn til et annet navn 
2. Administrasjons rapporter  
3. Ordre rapporter 
4. Lønnsrapporter 
5. Vekt registrerings rapporter 
6. Time registrerings rapporter 
7. Personal systemet med kontakt lister og ID kort 
8. Strekkoder for Grønnsaker, jorder og leveringer 
9. Grafer over plukking per dag, for vekt og kurv registrering 

 
PS! Dato filtrering gjelder fra-til. Eks. Skal man se 28.03.2009 skriver man fra dato 27.03.2009 til 
29.03.2009. 
Skal man derimot ha den filtret på i dag, trykker man på knappen” Filtrer på i dag” så blir dato for i 
dag automatisk fylt ut. 

   
Figur 15 Rapport senter  
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Diverse rapporter 
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Ansettelses kontrakt 
Denne rapporten erstatter dokumentet ”ny mal 08.doc”, alt tekst fylles ut av applikasjonen. 
Trykk print og skriv under. 
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Internet bruk – regler 
Har laget et forslag til skjema for Internett bruk, som da hver ansatt signerer sammen med 
kontrakt.  

 

Figur 16 – Internet bruk rapport for en valgt bruker 
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Temperatur liste over maten 
Denne rapporten erstatter dokumentet ”Temperatur liste over maten.doc” 

 
Figur 17 – Temperatur liste 
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Temperatur liste kjølerom kjøkken 
Denne rapporten erstatter dokumentet ”Temperaturlister.xls” 

 
Figur 18 – Temperatur liste 
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Opplæring av redskap 
Denne rapporten viser hva de ansatte er opplært i og kan skrives ut slik at begge parter kan 
signere det, slik at det blir et godskjent opplæringsbevis. 
 

 
Figur 19 – Opplæringsrapport for Bjørn Karlsen 
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Kurvlapper 
Denne rapporten gir ut kurv lapper, dette er lapper som festes på kurven for å identifisere 
hvem som eier kurven når de hentes på jordet. 
 

 
Figur 20 – Kurvlapp 
 

Kurv etiketter med strekkode 
Denne rapporten er spesial tilpasset Zebra GK420D etikett skriver. Den skriver ut en valgt 
ansatt sin strekkode samt dato ut på etiketter av størrelse 10,6cm*3,2cm. Etikett størrelse 
valgt i applikasjonen er 4.00”*2.00” (10.16cm*5,08cm) 
Man velger person og antall før man starter rapporten, det er default valgt 1 stk etikett. Man 
må også velge om etiketten skal være med eller uten logo og med eller uten dato. 
 

 
Figur 21 –Etikett for å sette på kassen med logo 
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Figur 22 –Etikett for å sette på kassen uten logo 
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Jobb registrerings rapporter 
 

 
Figur 23 – Rapport senter 
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Rapport på vekt registrering 
Denne rapporten viser alle personer sin registrerte inn veiinger.  
Denne er sortert på navn og gruppert pr. grønnsak og dato. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
 

Figur 24 - Vekt rapport 
 

 
Figur 25 – En person sine registreringer 15.07.2010 
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Registrert vekt(Detalj pr. dag) 
Denne rapporten viser en detaljert liste av registrert vekt med gruppering på dato. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
 

 
Figur 26 – Registrert vekt(Detalj pr. dag)  
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Totalt vekt registrering 
Denne rapporten viser en oppsummering av registrert vekt med periode dette er høstet og 
totalt vekt. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 

 Figur 27 – Total Vekt rapport 
 

 
Figur 28 - Totalt på Hans Hansen 2.3.2009 
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Figur 29 – Sortert på fra ansatt 001-2009 til ansatt 002-2009 
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Total vekt pr. grønnsak, person og mnd 
Denne rapporten er en total rapport av hvor mye en arbeider har plukket av en grønnsakstype 
pr måned. 

 
Figur 30 – Totalt registrerings rapport per måned 
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Totalt registrert innhøsting 
Denne rapporten viser en oppsummering av registrert vekt  
Kan filtreres på dato. 
 

 Figur 31 - Totalt pr. grønnsak pr. dato 
 

 
Figur 32 - Totalt pr. grønnsak pr. dato filtrert på 21.03.2009 til 23.03.2009 
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Totalt registrert innhøsting pr grønnsak 
Denne rapporten viser en oppsummering av registrert vekt pr. grønnsak. 
Kan filtreres på grønnsak. 
 

 
Figur 33 - Totalt pr. grønnsak 
 
 
 

 
Figur 34 - Totalt pr. grønnsak, filtrert kun på flate sukkererter 
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Total vekt pr jorde 
Denne rapporten viser en oppsummering av registrert vekt pr. jorde med summering. 
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Stk. rapport (detalj) 
Denne rapporten viser en detaljert rapport av registrerte grønnsaker per stk. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 

 
Figur 35 - Totalt pr. stk. 
 

 
Figur 36 - Totalt pr. stk., filtrert på navn 

 
 
Figur 37 – Sortert på fra ansatt 001-2009 til ansatt 002-2009 
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Kurv rapport (detalj) 
Denne rapporten viser en detaljert rapport av registrerte bær/grønnsak per kurv. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 

 
Figur 38 - Totalt pr. kurv 
 

 
Figur 39 - Totalt pr. kurv, filtrert på navn 

 
Figur 40 – Sortert på fra ansatt 001-2009 til ansatt 002-2009 
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Svinn rapport (detalj) 
Denne rapporten viser en detaljert rapport av svinn. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 

 
Figur 41 - Svinn rapport 
 

 
Figur 42 - Svinn rapport, filtrert på dato 
 

 
Figur 43 – Svinn rapport, filtrert på navn 

 
Figur 44 – Sortert på fra ansatt 001-2009 til ansatt 002-2009 
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Total svinn rapport 
Denne rapporten viser en total oversikt rapport av svinn. 
 

 
Figur 45 – Total svinn rapport 
 
 

Pakke rapport (detalj) 
Denne rapporten viser en detaljert rapport på pakking. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 

 Figur 46 – Pakke rapport 

 
Figur 47 – Pakke rapport, filtrert på navn 
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Figur 48 – Sortert på fra ansatt 001-2009 til ansatt 002-2009 
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Topp 10 på total vekt 
Denne rapporten viser en oversikt over de ti arbeiderne med høyest vekt registrering totalt. 

 
Figur 49 – Topp 10 på total vekt 

Topp 10 på total vekt siste uke 
Denne rapporten viser en oversikt over de ti arbeiderne med høyest vekt registrering den siste 
uka. 
 

 
Figur 50 – Topp 10 på total vekt siste uke 
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Topp 10 på kurv total 
Denne rapporten viser en oversikt over de ti arbeiderne med høyest kurv registrering totalt. 

 
Figur 51 – Topp 10 på kurv total  
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Time førings rapporter 
 

 
Figur 52 – Timer fanen i rapport senter 
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Time registrerings rapport pr ansatt 
Denne rapporten viser når hver ansatt har registrert dags start og slutt 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
 
 

 
Figur 53 – Check-in og Check out rapport 
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Timelister pr ansatt 
Denne rapporten viser antall timer og minutter hver ansatt har jobbet. Her er lunsj pause trekt 
bort fra tidsberegningen. Eks. Har man 60 minutter lunsjpause vil det bli kalkulert 1 time 
mindre arbeidstid enn vist i rapporten Check-in / Check-Out 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
 
NB ! Hvis det ikke er brukt Check-in / Check-Out systemet vil denne regne ut timelister 
basert på registerringer gjort på vekt, kurv eller stk. Mao. Den regner da ut tiden fra første 
registrering til siste registrering og bruker dette som time underlag. 
 
NB! Hvis det kun er gjort 1 registreringe på 1 dag, blir denne lagt til 30 minutter, hvis det er 
gjort flere registreringer men varer totalt kortere en lunsj 1 time blir disse satt til 30 minutter 
til sammen.  
 
 
 
NB ! Denne rapporten vil inneholde mangler hvis det fortsatt er personer utsjekket. 
 
 

 
Figur 54 – Timelister 
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Timelister pr ansatt pr firma (split tid) 
Denne rapporten viser antall timer og minutter hver ansatt har jobbet. Her er lunsj pause trekt 
bort fra tidsberegningen. Eks. Har man 60 minutter lunsjpause vil det bli kalkulert 1 time 
mindre arbeidstid enn vist i rapporten Check-in / Check-Out 
Denne rapporten er også delt opp i pr. firma etter tidsdefinisjonen i Split time. 
Dvs. har man definert spilt time til 7,5 blir de 7,5 første timene registrert i firma 1 og 
resterende i firma 2. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
NB ! Denne rapporten vil inneholde mangler hvis det fortsatt er personer utsjekket. 
 
 

 
Figur 55 – Timelister pr firma 
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Time basert arbeids rapport 
Denne rapporten viser alle timeførte arbeids oppgaver . 
For å få noe i disse rapportene må det føres som time basert arbeid under jobb registrering. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. 
 
 

 
Figur 56 – Rapport på timebasert arbeid 
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Kontakter 
All rapportene her kan sorteres både på land og Firma. 

 
Figur 57 – Kontakt fanen i rapport senter 
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Full alfabetisk kontakt liste 
Dette er en rapport som skriver ut alle kontaktene, hvor de konfidensielle data er tatt bort. 

 
Figur 58 – Full alfabetisk kontakt liste rapport 
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Kontakt kort 
Det vil være fornuftig å ha en personal mappe pr. ansatt, som man da har i papir form for 
enkel tilgang og vedlegg av for eksempel kopi av pass. 
Vi har her laget en utskrift av kontakt kort, her ligger også med all informasjon som er 
konfidensiell mellom arbeidsgiver og ansatt. Notat feltet kan for eksempel brukes til spesiell 
informasjon som dere har ang. den ansatte. For å komme inn i denne rapporten må man inn 
med et passord. Man skriver bare inn det angitte passordet og klikker ”enter” tasten eller  
i vinduet. 

  
Rapporten kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 
 

 

 Figur 59 – Kontakt kort for en ansatt.  
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ID Kort 
Man kan enkelt produsere ID kort til alle deres ansatte ved hjelp av dette systemet. 
Man kan her selvsagt velge hvor kostbart man ønsker dette, men foreslår at man skriver dette 
ut på et tykt ark, laminerer dette og fester på en klype, vips så har man et ID kort. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 
 
 

  
Figur 60 – ID kort for en ansatt med strekkoder 
 

 
Figur 61 – ID kort for en ansatt ferdig laminert (uten strekkoder) 
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Lønn  
For at lønnsrapporter skal få med seg siste registreringer må man ”oppdatere lønnsdata” før 
noen rapporter blir tilgjengelig. Det vises i tekst under rapportene når siste lønnsjustering og 
registering er utført. 
 

 
Figur 62 – Lønns fanen i rapport senter med oppdaterte lønnsdata 
 
 

 Figur 63 – Lønns fanen i rapport senter med ikke oppdaterte lønnsdata 
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Lønns lister pr dato og grønnsak 
Denne rapporten regner ut vekt og lønn for hver ansatt og pr. dato, denne er detaljert og 
inneholder spesifikt hvilken grønnsak med registrert vekt og kan derfor regne ut lønn. 
Dette betyr at hver vekt registrering som er lagt inn blir vist. 
Kan filtreres på person, dato og fra et navn til et annet navn. Potensielt vil denne bli en stor 
rapport på slutten av året med gir et total bilde av lønn og vekt pr ansatt pr dag. 
 

 
Figur 64 – Lønns rapport pr. ansatt, pr dato og grønnsak 
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Lønns lister Oppsummert (Lønn pr. person total pr kategori) 
Denne rapporten regner ut vekt og lønn for hver ansatt pr lønns kategori. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 

 
Figur 65 – Lønns rapport pr. ansatt, pr kategori 
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Total lønn pr. person (Lønns lister Total pr ansatt) 
Denne rapporten regner ut total vekt og total lønn for hver ansatt. 
Kan filtreres på person og fra et navn til et annet navn. 
 

 
Figur 66 – Total lønns rapport pr. ansatt 
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Total rapporter pr ansatt 
Denne rapporten regner ut total vekt, total lønn for vekt registrering, total tidsforbruk, 
gjennomsnitts timelønn og gjennomsnitts lønn pr kg for hver ansatt. 
NB ! Denne rapporten vil inneholde feil på arbeidstid hvis det fortsatt er personer utsjekket. 

 
Figur 67 – Total rapport for firma pr ansatt 
 
 

Total rapporter Oppsummert 
Denne rapporten regner ut total vekt, total lønn for vekt registrering, total tidsforbruk. 
NB! Denne tar ikke høyde for pakking og timebasert arbeid. 
NB ! Denne rapporten vil inneholde feil på arbeidstid hvis det fortsatt er personer utsjekket. 
 
 

 
Figur 68 – Total oppsummert lønns rapport med vekt 
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Ordre 
Her er det utviklet rapporter som man kan se de registrerte ordrene i. 

 
 

Ordre – Detaljert 
Her for man enkelt en ordrebekreftelse som kan sendes tilbake til kunde eller brukes for 
estimat av neste dags høsting. Man ser enkelt når dette må pakkes, og leveres. 
Man ser også hvilke grønnsaker som er inkludert i ordren med kvantum og vekt, også evt. 
Hvilke type pakker de skal være pakket i. 
Skal man sende dette med speditør så har man også oppsummert både vekt ink. Embalasje og 
antall paller og kasser. 
Denne kan enkelt filtreres til en enkelt ordre ved hjelp av ned trekks menyen til høyre for 
knappen. 
 

 
Figur 69 – Ordre rapport pr. Ordre 
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Ordre Oppsummering 
Her for man en oppsummering av alle ordrer som er bestilt 
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Ordre Oppsummering 
Hvor mye har totalt hatt bestilling på med tanke på typer grønnsaker, rapporten under gir deg 
svaret. Her vil du enkelt se antall ordre pr. grønnsak, samt paller, kvantum og totalt grønnsaks 
vekt. 
Nå kan man jo sjekke i Registrerings rapportene hvor mye for eksempel asparges bønner man 
har høstet, har man 450 KG eller må mer høstes inn? 
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Grafer 
Her kan man velge om man vil ha grafer over kurv registreringer, vektregistreringer eller stk 
registrering. For å se grafene må man velge en type grønnsak/frukt/bær under vektrapporter 
eller under kurvrapporter eller under stk rapport og deretter velge enten stolpe- eller 
linjediagram.  

 
 

Stolpediagram for vekt, kurv og stk 

 
Figur 70 – Stolpediagram, her er det valgt ”Jordbær 3,75” under kurv rapporter 
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Linjediagram for vekt, kurv og stk 
 

 
Figur 71 – Linjediagram, her er det valgt ”Jordbær 3,75” under kurv rapporter 
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Figur 72 – kakediagram som viser vekt fordelt pr jorde hvor det er registrert en “fangst” 
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Administrasjons rapporter 
Her ligger inne rapporter som er til for å støtte normal drift.  
 

 
 

Strekkoder jorder 
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Strekkoder Grønnsaker 
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Strekkoder Leveringer 
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Areal plan rapporter 
Det er til nå laget 2 stk. enkle rapporter for Areal Plan 
 
 

 
Figur 73 – Areal plan rapporter 
 

Areal Plan 
Denne rapporten gir en oversikt over hvilke jorder som er registeret inn med størrelse og 
vekstgruppe  

 
Figur 74 – Areal plan rapporten 
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Vedlikeholdsplan pr vekstområde 
Denne rapporten gir en oversikt over hvilke aksjoner som er registeret inn pr vekstområde. 
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Administrasjon 
Administrasjon er bygd ut til å støtte en rekke funksjoner som oftest brukes i oppstart av 
sesong eller ved spesielle tilfeller.  
Legg spesielt merke til at endringer som utføres her kan påvirke svært mye, så man bør 
ha som hovedregel og lage en backup først ! 
 
Det er delt opp i 6 kategorier: 

• Synkronisering 
• Backup og Eksport 
• Import 
• Administrasjon 
• Registrerings korreksjon 
• Tabell Administrasjon 

 

 
Figur 75 – Administrasjons bildet 
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Synkronisering 
Dette bildet inneholder kun 1 stk knapp, denne knappen gjør følgende: 

1. Lager en autobackup av din database 
2. Lager Autobackup av registrerings PC sin database 
3. Importerer automatisk alle registrerings data fra Registrerings PC 
4. Kopierer ny synkronisert database tilbake til Registrerings PC 

Nå vil både Registrerings PC og Master Kontor PC være like 
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Backup og Eksport 
Det er tatt høyde for at databasen kan enkelt distribueres til flere PC uten manuell 
filkopiering. 

Backup av database 

 
Her kan man velge en lokasjon og lage en manuell kopi av databasen  
 

 
 
Autobackup, er en tjeneste som lager en rask kopi av databasen til en predefinert lokasjon. 

Lokasjonen defineres under  
 

Eksport Manager 
Det er lagt inn 5 egen definerbare eksterne kilder hvor man enkelt kan distribuere databasen 
til under Eksport Manager. 
Disse defineres både med alias navn og lokasjon under “Administrasjon av eksterne kilder” 
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Export Manager 
 

Kopiere database til ekstern Kilde #1-5 
Denne funksjonen brukes når man skal gjentatte ganger/ofte kopiere databasen til faste 
ekstern lokasjoner. Som for eksempel til en server lokasjon eller tilbake til en regsistrerings 
“slave” pc. 

 
Når man har klikket på knappen kommer et nytt vindu opp. Da finner du den mappen den 
gamle filen ligger i og merker den, og velger ok for å importere.  

 
backup filen skal ligge og merker den, og velger ok for å lage filen.  

 
 

Eksterne kilder 
Det er pre-definert 5 eksterne kilder som man kan lage kopier av databasen til, hver kilde har 
et alias som kan konfigureres slik at knappen i bildet faktisk gjenspeiler en “leselig” lokasjon 
Ekstern lokasjon er viktig dersom man ønsker å bruke knappen ”Kopiere database til ekstern 
kilde”, dette er da lokasjonen denne kopieres til.  
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Import 
 

 

Import Manager 
Denne kategorien håndterer alt som har med import av data fra eksterne kilder.  
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Import en valgt tabell fra ekstern kilde 
Denne knappen muliggjør å importere en valgt tabell fra en ekstern database, dette kan for 
eksempel være en backup fra tidligere.  

 
 

Import all data fra ekstern kilde 
Denne funksjonen er en tilbake lesing av alle data fra en ekstern kilde  

 
 

Import ansatt data fra en ekstern kilde 
Denne funksjonen importer alle kontakter med Oplærings databasen fra en ekstern kilde. 

 
 

Re-kalkulere ansatt ID nummer 
Denne funksjonen re-kalkulerer alle ansatt nummer samt genererer nye strekkoder for alle. 
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Importer 1 ansatt fra ekstern kilde 
Denne funksjonen muliggjør og importere kun ansatt data på en kontakt, denne tar ikke med 
opplærings database 

 
 

Import registrerings data fra en ekstern kilde 
Denne funksjonen vil importere alle registrerings data fra en ekstern kilde, dette vil typisk 
kunne brukes der man har en “slave” registrerings PC. Hvor man ønsker å kopiere inn dagens 
innhøsting på en “master” PC 
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Administrasjon 
Det som ligger under denne kategorien er administrasjon av en del parametere som skal 
brukes under registrering eller kalkuleringer. 

Administrasjon av jorder 
I dette bildet kan man enkelt legge til, endre eller slette jorder. 
Alle jorder som er merket med Aktive blir tilgjengelige i alle skjermbilder. 
Det er lagt inn en begrensning på 25 forskjellige jorder pga. forhåndsdefinerte strekkoder. 
 

 
Figur 76 – Administrasjons av jorder 
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Administrasjon av Grønnsaker 
I dette bildet kan man enkelt legge til, endre eller slette grønnsaker. 
Kategori feltet bestemmer her hvilke registrerings bilder man skal få denne grønnsaken 
tilgjengelig og hvordan lønn regnes ut. 
Alle grønnsaker som er merket med Aktive blir tilgjengelige i alle skjermbilder. 
Det er lagt inn en begrensning på 50 forskjellige grønnsaker pga. forhåndsdefinerte 
strekkoder. 
 
 

 
Figur 77 – Administrasjons av grønnsaker 
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Administrasjon av Kunder 
I dette bildet kan man enkelt legge til, endre eller slette kunder 

 
Figur 78 – Administrasjons av kunder 
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Administrasjon av Leveringer 
I dette bildet kan man enkelt legge til, endre eller slette leveringer 
Alle leveringer som er merket med Aktive  blir tilgjengelige i alle skjermbilder. 
Det er lagt inn en begrensning på 100 forskjellige grønnsaker  pga. forhåndsdefinerte 
strekkoder. 
 

 
Figur 79 – Administrasjons av leveringer 

 

Administrasjon av rater for ansatt kontrakten 
I dette bildet kan man enkelt endre ratene som brukes i ansatt kontrakten 

 
Figur 80 – Administrasjons av rater for ansatt kontrakten 
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Administrasjon av time rater 
I dette bildet kan man enkelt endre time rater, både navn på time raten samt time prisen 
justeres her. 

 
Figur 81 – Administrasjons av times priser 

 
 
 

Administrasjon av lunsjpauser og ”splitt tid” 
I dette bildet kan man enkelt endre lunsj lengde, tiden oppgis i minutter. 
Lunsj tiden trekkes fra på timelister og lønnsberegning 
Man kan også legge inn en splitt tid. Split tid brukes til å fordele timer over 2 firma. 
Mao. Når en arbeider har jobbet mer en angitt i splitt tid blir dette overført til firma 2 
  

 
Figur 82 – Administrasjons av tider 
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Administrasjon av Firma informasjon 
I dette bildet kan man endre firmanavn som brukes i ”Timelister pr. Firma” rapport. 
Administrator passordet er passordet man trenger for å komme inn i alt annet en regsitrerings 
bildene, her kan man endre dette passordet til det man ønsker.   
 
   

 
 
Figur 83 – Administrasjons av firma informasjon 
 
 

Slette, endre og legge til under administrasjon 
 
Valgene å slette, endre og legge til er generell for all administrasjons valgene, vi har brukt 
jorde som eksempel, men dette er som sagt likt for alle. 

Slette  
Når man skal slette et jorde klikker man på den blå boksen til venstre for jordenavnet. 

 
Denne blir da merket med sort som vist over. 
Trykk nå Delete knappen på tastaturet og denne meldingen dukker opp. Svar Ja for å slette 
eller nei hvis man har valgt feil 

 
 

Legge til  
Når man skal legge til et nytt element som for eksempel jorde trykker man i den tomme 
boksen som er merket med stjerne. 
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Man trykker i den tomme boksen og skriver det man ønsker, når man trykker Enter(linjeskift) 
blir informasjonen lagret. 

 
 

Endre 
Hvis man skal endre på noe som allerede ligger inne trykker man rett på teksten som står der 
og endre denne på vanlig måte. Trykk  Enter(linjeskift) så blir informasjonen lagret. 
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Registrerings korreksjon 
Disse funksjonene er ment for å gjøre små og enkle korreksjoner i registrerings databasen, for 
eksempel hvis det er dobbelt registrert data er det mulig å slette en registrering eller endre en 
vekt som er tastet feil. 
Det er da delt inn i 6 skjermbilder for de forskjellige typer registreringer. 
 

 
Under er det vist et eksempel på en korreksjons bilde fra vekt registrering. 
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Tabell Administrasjon 

Slette innhold fra en tabell 
Hvis man ønsker å slette innholdet av en eller flere tabeller bruker man knappen slette innhold 
i tabell, velg da aktuell tabell fra nedtrekks listen over og trykk Slette innhold. 

 
 

Slette innholdet i databasen 
Denne funksjonen tømmer alle tabeller for data 

 
 

Nytt år 
Denne funksjonen lager en sikkerhetskopi av databasen og tømmer den du skal bruke videre. 
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Prosedyre for oppgradering med ny funksjonalitet 
1. Kopier filen Torbjornrod.accde til en backup folder som er navngitt Backupåååå-mm-dd 
2. Kopier ny fil til lokasjonen du ønsker og kjører programmet ditt fra 
3. Start Torbjørnrød applikasjonen 
4. Velg Administrasjon 
5. Velg knappen ”Import data eksisterende database”, det vil nå være under mappen 

Backupåååå-mm-dd 

Prosedyre for Import av ansatt data 
1. “Nytt år funksjon” er kjørt eller ønske om å opprette ny ansatt database 
2. Velg “Import av Ansatt data fra en ekstern kilde” 
3. Velg da en backup som inneholder siste kontakt register, som for eksempel da den som ble 

laget av Nytt år funksjonen 
4. Alle ansatt data med opplæring fra backup blir importert og erstatter din ansatt database 
5. Slett ansatte som ikke lenger er aktuelle, samt rette opp informasjon pr. ansatt 
6. Velg da “Re-kalkulere ansatt ID nummer”, alle ansatte for nytt ansatt nummer etter 

rekkefølge samt år, ny strekkode blir også automatisk generert. Denne oppdaterer også 
Opplærings databasen med riktig ansatt nummer 

Prosedyre for Synkronisering av data mellom registrerings PC og 
Kontor PC 

1. Registrering av data  
a. Registrere innhøsting på jordet ved bruk av registrerings PC 
b. Registrering og endring av kontakter, Opplæring, Ordre samt rapporter på 

SuperFarmer Master PC 
2. Registrerings PC leveres inn på Kontor ved endt dag 
3. Registrerings PC Slå på PC å kobles til kontor Trådløsnettverk (WLAN) 
4. Registrerings PC, “Kopier database til Server” for sikkerhetskopi 
5. Fra SuperFarmer Master PC – Synkronisering – Automatisk synkornisere data med 

registrerings pc 
6. SuperFarmer Master PC - Ved endt dag, “Kopier database til Registrerings PC”, slik at denne 

er klar til ny arbeidsdag 
7. SuperFarmer Master PC  - Ved endt dag, “Kopier database til Server” for backup 
8. SuperFarmer Master PC  - Ved endt dag, “Kopier database til Morten PC” som kan brukes for 

å generere rapporter eller for å se på data, alle endringer blir overskrevet neste gang 
9. SuperFarmer Master PC  - Ved endt dag, “Kopier database til Merete PC” som kan brukes for 

å generere rapporter eller for å se på data, alle endringer blir overskrevet neste gang 
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Historie 
Dato Versjon Beskrivelse 
06.04.2009 Beta-01 Installasjon og gjennomgang hos Torbjørnrød Gård 
08.04.2009 Beta-02-P1 1. Rettet opp alle nedtrekksmenyer (Combobox)  hvor 

man velger navn til å inneholde Ansatt nummer, 
Etternavn og fornavn 

2. Lagt inn mulighet for å sette innaktive bruker, da kan 
denne ikke registrere noe eller bruke Checkin. Dette 
gjøres i Kontakt registeret og Ansatt nummer blir 
merket rødt hvis man er innaktiv. 

3. Rapporten Total lønn pr. person er oppdatert med 
total lønnsutgifter som et eget felt summert av de 
overstående. 

10.04.2009 Beta-02-P1 1. Utvidet funksjonalitet i Checkin modulen til å vise navn 
som er sjekket inn. 

2. Lagt inn konfigurerbar lunsj tid, som trekkes bort på 
lønns bergning og timelister 

11.04.2009 Beta-02-P1 1. Rettet ansatt id feil i lønnsrapport oppsummert 
2. Lagt inn rapport Totals, for total vekt, total lønn, total 

tid, gjennomsnitt time lønn, og gjennomsnitts lønn pr 
kg. innen vekt registrering 

12.04.2009 Beta-02-P1 1. Lagt inn ny rapport med oppsummert total vekt, total 
lønn og total tid for alle ansatte innen vekt registrering 

2. Ryddet opp overskrifter for hvert skjermbilde 
3. Lagt inn sperre for å registrere mer enn 30 kg pr. 

registrering 

19.04.2009 Beta-02-P2 1. Lagt inn Stk. og kurv registrering med oppdatert lønns 
beregning 

2. Lagt inn flere grønnsaker/jordbær 
3. Laget ny Total lønnsrapport som summerer opp alle 

lønnstyper. 

20.04.2009 Beta-02-P2 1. Endret så Ordre skjema blir nullstilt etter registrering 
2. Lagt inn Ansatt ID før navn i Tidsstemplings navn boks 
3. Mulighet for å slette innhold i en tabell fra Admin 
4. Lagt inn splash form for Idkort og Kontakt kort. 

21.04.2009 Beta-02-P2 1. Lagt inn topp 10 rapporter på total og siste uke. 

22.04.2009 Beta-02-P2 1. Lagt inn støtte for 5 forskjellige time rater 
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23.04.2009 Beta-02-P2 1. Lagt inn modul for Opplæring med 1 stk rapport 

25.04.2009 Beta-02-P2 1. Lagt inn mulighet for å sette inn ”split” tid, alle timer 
over dette sette da på firma #2. 

 
29.04.2009- 
30.04.2009 

Beta-02-P3 1. Strekkoder er innført i tvers igjennom hele 
applikasjonen for å forenkle input. 

04.05.2009 Beta-02-P3 1. Lagt inn alle strekkoder for max konfigurasjon. 
2. Diverse bugfix 
3.  

05.05.2009 Beta-02-P3 1. Diverse bug fix 

06.05.2009 Beta-02-P3 1. Diverse bug fix 

09.05.2009 Beta-03-P1 1. Diverse Bugfix,  
2. Bygd om lønnssystemet,  
3. Justert rapporter,  
4. Forbedret registreringsform med å disable knapper 

når de ikke brukes 
5. Lagt inn automatisk backup til minnekort for å alltid ha 

en sikkerhets kopi. Kjøres hvert 15 minutt automatisk 
6. Lagt inn knapp for å kopiere databasen til en fast 

ekstern kilde. For eksempel server. 

09.05.2009 Ver 1.00 1. Release 

19.05.2009 Ver 1.10 –P1 1. Lagt inn ny rapport for kurv lapper 

22.05.2009 Ver 1.10 1. Release  

31.05.2009 Ver 1.1.1 1. Justert Kontrakt rapport for at husleie også skal være 
konfigurerbar. 

2. Lagt inn i Kontrakt rapport å få med husleie både med 
og uten mat. 

3. Oppdatert AdmRates form for å inneholde husleie og 
kurv rater. 

4. Bug fix, diverse rapport feil ved tomme vekt tabeller 
5. Bug fix, Nullstille skjema i registrering virket ikke 
6. Justert størrelse på enhet i lønnsrapport 
7. Lagt inn mulighet til å justere dato for time basert 

arbeid. 
8. Release 

02.06.2009 Ver1.1.2 1. Opplæring med sortering på navn 
2. Ansatt contract med header pr. Side. 
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13.06.2009 Ver 1.1.3 1. Lagt inn etikett med støtter for Zebra GK420D etikett 
skriver. Da med støtte for utskrift av 1,5 eller 10 stk 
med eller uten logo 

21.06.2009 Ver 1.1.4 1. Rettet feil ved at grønnsaks prisen kun kunne være 
helttall. Kan nå ha 2 stk desimal tall. 

21.06.2009 Ver 1.1.5 1. Lagt inn funksjonalitet slik at man kun kan registrere 
tall i registreringsfeltet. 

2. Lagt inn lønn pr. dag og pr. ½ dag i ansatt kontrakten 
3. Lagt inn lønn pr lønn pr. dag og pr. ½ dag i 

administrasjon av rater 

22.06.2009 Ver 1.1.6 1. Endret rekkefølge på Levering og vekt/antall/Stk i 
registreringsform 

2. Justert etiketter for å treffe ved store antall i utskrift. 
Marger: 
Top 1.01, Bottom 0.49, Left 0.49, Right 0.49 

3. Lagt inn mulighet til å slå av dato på kurv etiketter  

23.06.2009 Ver 1.1.7 1. Rettet tekst feil Ansatt kontrakten 
2. Rettet sortering på Internet kontrakt 

28.06.2009 Ver 1.1.8 1. Rettet feil ved at det var mulig å legge inn en 
registrering uten å velge grønnsak 

2. Rettet feil ved lønns oppdatering etter kurvrapport på 
spesifikk person 

3. Gjennomgang av side overskrift for alle rapporter 

06.07.2009 Ver 1.2.0 1. Ønsker å velge en serie av ansatte ved etikett utskrift 
eks. 001-028 

2. Topp 10 på kurv  
3. Grafer, både linje og stolpe diagram på kurv og vekt pr 

dag siste 30 dager 
4. Diverse bugfix 
5. Diverse bugfix med lønnsberegning på vekt 

09.07.2009 Ver 1.2.1 1. Bugfix 

15.07.2009 Ver 1.2.2 1. Rettet feil ved Topp 10 siste uke 
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21.07.2009 Ver 1.3.0 1. Økt robusthet ved nullstille skjema, hvis man sletter 
innholdet i combo manuelt 

2. Splash screen på graph rapport 
3. Passord på Kontakt register 
4. Passord på Kontakt Kort 
5. Endret så grafer inneholder 1 desimal 
6. Lagt in graf rapport på Stk 
7. Lagt inn rapport for 7 etiketter på Zebra skriver 
8. Lagt inn Timeliste beregning mot registrerte data i 

tillegg til CheckIn/CheckOut 

01.08.2009 Ver 1.3.1 1. Bugfix av Grafer på vekt 

03.08.2009 Ver 1.3.2 1. Lagt inn sjekk på tid siden lønnskalkulasjon kontra 
registrering 

2. Justert font på grafer 

03.08.2009 Ver 1.3.3. 1. Gjennomgang av antall desimaler i alle rapporter. 
Justert til å være 1-2 desimaler foruten detaljert vekt 
rapport som har 3. 

2. Total innhøsting pr grønnsak feiler hvis grønnsak er 
valgt tidligere feks. Graf 

19.08.2009 Ver 1.4.0 1. Fjernet Close icon fra Tittelbar i runtime Access. 
2. Lagt in Autobackup til Mirror hvert 10 min. 
3. Lagt inn Hurtig rapporter fra registreringsform(stk, 

Vekt og kurv) 
4. Lagt inn mulighet til å endre registreringsdato på alle 

typer(Stk, kurv, pakking, svinn) 
5. Lagt inn mulighet for å registerer vekt/Stk/Kurv/pakke 

data uten at disse lønnsberegnes da man har fastlønn 
eller dagslønn 
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18.05.2010 Ver 2.0.0 1. “Nytt år” funksjon er lagt inn 
2. Bruke lookup for tabell redigering 
3. Slette alle tabellers innhold 
4. Forbedret Kontakt liste rapport med mulighet for 

person filtrering 
5. Sortere kontaktrapport på Firma 
6. Sortere kontaktrapport på Land 
7. Topp 10 på stk 
8. Import av ansatt data, kontakt informasjon fra annen 

SuperFarmer database, for eksempel tidligere års 
utgave 

9. Re-kalkuler ansatt ID samt oppdatere strekkode for 
ansatte 

10. “Slett kontakt” i Kontakt detaljer, slettes da også fra 
opplærings database 

11. Import Manager, import en valgfri tabell fra en ekstern 
kilde 

12. Import av Registrerings database fra en annen 
SuperFarmer database, for eksempel fra registrerings 
PC 

13. Export Manager, kopiere databasen fra Master PC til 5 
andre lokasjoner, one by one. 

14. Alias navn for hver ekstern lokasjon, maks 5 stk. 
15. Timestamp lagt inn på når databasen kopieres til en 

ekstern kilde 
16. Timestamps vist i Oppstartsbilde 
17. Oppdatere timestamp ved import av registreringsdata 
18. Korreksjon av registreringsdata 

a. Vekt registrering 
b. Stk Registrering 
c. Time registrering 
d. Kurv registrering 
e. Svinn registrering 

19. Import av 1 ansatt fra tidligere databaser med bilde og 
strekkode oppdatert for nytt ansatt nummer 

20. Passord kontroll på valgfrie PC, konfigurerbart 
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25.05.2010  1. Lagt in konfigurerbar transport tid som brukes i 
utregninger av timelister 

2. Auto Synkronisering av registrerings PC 
3. Re-arrangert Administrasjons formen med faner 
4. 5 forskjellige fastlønns rater i Ansatt register, kontrakt 

og administrasjon 
5. Fjernet "flashing" i Ansatt database 
6. Logo og navn i tabell  
7. Import av Opplæring ved 1 og 1 kontakt import 
8. Autobackup knapp mot predefinert område i admin 
9. Import fra alle ACCDE filer, også autobackup og tidliger 

års filer. 
10. Ny Filedialog på alle import funksjoner 
11. Import All sjekker lik DB ver. 

19.06.2010 3.0.0 1. Lagt inn  mulighet for trekk av tid i transport 
2. Auto Synkronisering av registrerings PC 
3. Re arrangert Administrasjons formen med faner 
4. 5 forskjellige fastlønns rater 
5. Fjernet "flashing" i Ansatt database 
6. Logo og navn i tabell  
7. Import av Opplæring ved 1 og 1 kontakt import 
8. Autobackup knapp mot predefinert område i admin 
9. Import fra alle ACCDE filer, også autobackup 
10. Ny Filedialog på alle import funksjoner 
11. Import All sjekker lik DB ver. 
12. Lagt inn jorde administrasjon i SuperFarmer 
13. Areal plan rapport 
14. Vedlikeholdsplan for vedlikehold av jorder 
15. Ordreregister basis 
16. Ordreregister, slette, endre ordre samt med rapporter 
17. Justert Kontrakt 
18. Ikke  tømme navn felter ved opplæring 
19. Auto markere ingen lønns kalk i registrering hvis 

fastlønn 
20. Total vekt pr jorde rapport med grønnsak 
21. Prosent fordeling av vekt pr jorde i kakediagram 
22. Totalt Topp 10 rapporter, stk, kurv, vekt oppdatert 

med nye Queries til å ta med fastlønns arbeidere 

23.06.2010 3.0.1 1. Rettet etikett rapporter til å passe Zebra bedre 
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06.07.2010 3.0.2 1. Rette feil ved at det var valgt land i kontakt rapport, 
feilen medførte at kun de fra det valgte land var 
tilgjengelig etterpå i registrering. Løses midleretidig 
med å kjører en annen rapport med kontakter eller 
uten valgt land. 

2. Rettet feil ved graph hvis samme forskjellig grønnsak 
ble plukket samme dag  i samme tidsepriode. 

3. Justert inn special day rate for ansatte med akkord 
betalt. Brukt da Dag rate lønnsrate #1 

16.07.2010 3.0.3 1. Lagt inn mulighet for å velge ingen lønnsberegning fra 
registrerings korreksjons form. 

2. Lagt inn total alle jordet på total pr. jorde 
3. Lagt til knapp for “Filter på i dag” i rapport senter 
4. Lagt inn side skift etter hver arbeider ved Registrerings 

detaljer. 

17.07.2010 3.0.4 1. Lagt inn total summering i registrert vekt detaljer 
2. Rettet feil i Topp 10, samt Topp 10 siste uke 
3. Rettet feil ved total vekt summering ved bruk av ikke 

lønnsberegning 
4. Advarsel før nullstilling av felter i Registration form 

26.07.2010 3.0.5 1. Ny rapport for detalj registering gruppert pr. dag 
2. Ny rapport for Total pr. måned på vekt 
3. Lagt inn summering på total rapport 
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Backup og sikkerhet 
Databasen jobber mot 2 stk separate filer, en master og slave. ”Slave filen” oppdateres kun 
hver gang man avslutter applikasjonen. 
 
For å opprettholde sikkerheten i tilfelle et PC uhell så kopieres databasen ut til et eksternt 
minnekort (Secure Digital kort) som står i PC sin interne minnekort leser. 
NB! Dette kortet må ikke fjernes med unntak et PC havari og data skal kopieres til annen PC. 
 
Skal man ha ut en ekstern kopi til annet bruk så må man bruke funksjonen Lage backup av 
database under Administrasjon 
 

Tekniske fakta: 

Statistikk 
 
Type  Antall Kommentar 
Tabeller 42  
Query 55  
Rapporter 55  
Forms(skjermbilder) 35  
Linjer med kode 8518  
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