
  



  

Bærklient

● Basert på FruktKlient
● Utvikla i samarbeid med Henrik Tellevik
● Starta utvikling i 2016
● Testa av fleire produsentar i 2017 
● APP 



  

Kva er Bærklient

● Verktøy for produsentar som omset frukt / 
bær / grønnsaker sjølve.

● Dokumentasjon
● Økonomisk analyse
● Feltanalyse 
● Henteprestasjoner
● Utrekning av lønn
● Datagrunnlag for veiledning og forskning



  

Grunnlag for utvikling

● Kort og hektisk bærsesong
● Kontroll på hentekostnad og inntekter
● Rask vurdering av feltøkonomi
● Kontinuerleg utrekning av lønn
● Verktøy for å finne ut kva som fungerar
● Dokumentasjon
● Søknadsgrunnlag



  

Nytte

● Bærprodusenten skal halde kontroll over 
løpende henteutgifter samtidig som ein får fram 
henteprestasjoner og inntekter

● Viktige faktorer som avling, pris, 
henteprestasjon, avlingsstørrelse og bær til 
utkast kjem tydelig fram ved bruk av 
Bærklienten. 



  

Komme i gang - Ansatte 

● Legg inn ansatte
● Grunnlønn og akkord pr kg
● Skatteprosent og arbeidsgiveravgift
● Ansatt kan logge inn med ansattnummer og 

passord
● Ansatt kan gis rettigheit til å registrere hen-

ting for andre ansatte.



  

Komme i gang - Felt

● Registrer teigar = område (valfritt)
● Registrer felt = del av teig
● Teig/Felt er viktig !!!

- Sprøyting / gjødsling
- Vatning
- Notat
- Henting
- Statistikk



  

Komme i gang - Behandling

Reknar ut mengde på opp til 10 ulike middel 
ut i frå valte felt og mengd pr da.

● Sjekkar at middel er kompatible eller utgåtte
● Skriv ut blandeliste i blandingsrekkjefølgje
● Reknar ut kostnad
● Estimerar hentefrist 



  

Skanne kasser



  

Komme i gang - Henting
● Kan velge mellom 

ulike enheter (kg, 
korg 500gr, korg 
300gr,

● Muligheter for å 
avgrense enheter 
og prisgrupper 
(Mine persondata, 
henting)



  

Oversikt henting

● Gir løpende oversikt



  

Oversikt henting %-fordeling

● Kan sorteres etter f.eks % A-Store



  

Sal pr dag

● Grunnlag for tilskot
● Må stemme med bilag i 

rekneskapen.



  

Estimert verdi

● Brukt for å estimere 
verdi av henting.

● Estimert verdi blir 
samanlikna med 
faktisk sal

● Pris er gyldig fram til 
ny pris er satt



  

Dagsrapport mengde



  

Dagsrapport økonomi



  

Statistikk hentarar



  

Statistikk felt



  

Utrekning av lønn



  

Timelister

● Ansatt (hentar) kan logga seg på og henta sine 
timelister – fint for kontroll



  

Registering av utbetalinger



  

Produksjonstilskot

● Får automatisk opp for alle bærtyper



  

Korleis starte med Bærklient

● Gå til  http://fruktklient.no/ og bestill tilgang
● Du får tilsendt informasjon om brukarnamn, 

passord, og link til installasjon av program-
met.

● Alle data blir lagra på ein sentral server

http://fruktklient.no/
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