Vinterman: Opsætning af dataopsamling
Skal dataopsamlingen virke, kræves mindst to ting:
•Sprederen/ploven skal være sat op til at sende data til Vinterman
•Sprederen/ploven skal være korrekt registreret i Vintermans udstyrsregister på fanebladet ”GPS og dataopsamling”
Det sidste punkt beskrives nedenfor mens den modsatte side viser lidt om hvordan man kan kontrollere, at det spiller.

Her bør stå
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1: Åben udstyrsregisteret
Via menupunktet [Stamdata],
[Udstyr] findes Vintermans
udstyrsregister

2: Find udstyret
På fanebladet ”Vælg” kan listen
begrænses. Brug evt. ”Hurtig
søgning” til at finde sprederen eller
ploven

3: Udfyld ”Opsætning” og ”udstyrsnavn”
På fanebladet GPS og dataopsamling:
•Opsætning af dataopsamling. Her vælges normalt
leverandøren af udstyret, f.eks. ”Epoke”
•Udstyrsnavn ved dataopsamling. Dette er udstyrets
eget navn/id, som udstyret stempler på alle data, der
sendes
Det sidste felt kan være lidt svært at finde. Der gælder
bl.a.:
•Epoke-udstyr har tidligere haft et 3-5 cifret nummer,
der kodes direkte i EpoMaster kontrolboksen
•Nyere Epoke-udstyr bruger et 8-cifret nummer,
normalt kaldet et EpoTrack ID nummer
•OG-udstyr hedder normalt KWxxxxx hvor xxxxx er
et 5 cifret tal
•Falköping bruger et 5-cifret serienummer
•Generelt har hver leverandør sit eget system

vend
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Virker det?
Når dataopsamlingen er sat korrekt op i udstyrsregisteret kan man kontrollere: om der modtages data samt om
dataomfanget er korrekt.
1: Find dataopsamlingen
Åben menupunktet [Funktioner],
[Dataopsamling]

2: Find data fra sprederen/ploven
Brug begrænsningerne nederst:
•

Opsætning og Udstyrsnavn ved
dataopsamling angives som
under udstyret

•

Hvis eksisterende udstyr
kontrolleres, kan ”Udstyrsnavn i
Vinterman” også bruges

•

Findes data ikke, prøv evt. at
markere for ”Vis kun slettede
aktiviteter”

•

Vis evt. ”Alle data” hvis datoen
på data er forkert

Afslut med ”Gendan liste”

3: Er data i ok?
Når en tur er fundet, kan den kontrolleres
på fanebladet ”Præsentation af
dataopsamling”
•

Plove mv. skal normalt kun sende
position, hastighed og tidspunkt

•

Spredere skal også sende f.eks.
spredebredde samt tørstof og væske
forbrug

4: Hvilket udstyr sender?
På fanebladet ”Status for
dataopsamlingen” findes følgende
om alt udstyr, der sender data:
•

Første tur

•

Seneste tur

•

Antallet af ture

For den seneste tur vises om
GPS’en har virket, antallet af
dataliner samt forsinkelsen
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