Hedensted 4. september 2018
Kære WeightLog bruger,

WeightLog – version 2 er på gaden

Tirsdag d. 4. september har du sikkert oplevet at din brugerflade på WeightLog har ændret noget af sit
udseende. Version 2 byder i grove træk på bl.a. følgende gode og brugbare nyheder:
PC:










Under statistik kan du nu tilføje KF’s anbefaling af huldstyring.
Under statistik kan du nu tilføje dine egne vejetal for sidste år – og ikke mindst se hvorledes alle dine
WeightLog kollegaer har det i øjeblikket samt det foregående år.
Graferne er gjort langt mere enkle og ved tryk på maksimér graf, fylder den hele skærmen.
Den gode gamle PDF udgave over de enkelte dyrs sidste 7 dage, findes nu under Enkelt dyr og er klar
til at blive udskrevet og evt. taget med ud til dyrene. Overskueligheden bliver rigtig god, hvis man
sikrer en god og forståelig Bygnings beskrivelse.
Under Bure, er startvægt tilføjet som et fast punkt som ikke over skrives af kontrolvægt.
Under Min Gård kan man nu vælge både data med en fodercentral – her også anonymt, samt
advarsels metode og omfang under Notifikationer.
Under statistikker har den enkelte farmer mulighed for at lave sine egne anbefalinger og grafer.
Samt mange andre nye tiltag.

Mobil:


Lægger du telefonen ned, ændrer den kendte tal-oversigt sig til grafer.
(Der kan gå nogle dage inden Google og Apple Store har opdateret App´s)

Alle tiltagene er lavet ud fra, at vores automatiske vejesystem skal være så enkelt og overskueligt som muligt.
Desuden er der arbejdet rigtig meget med stabiliteten i programmet, til gavn for præcisionen i de vejetal du
dagligt bliver præsenteret for.
Vi håber, at du vil kigge forbi på Avlerdagen i Herning på fredag og få de nye tiltag demonstreret i praksis og
eventuelle spørgsmål besvaret.

Med venlig Hilsen

WeightLog teamet

