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Installasjon
Programmet installeres ved å laste ned fra fruktageret sin hjemmeside på internett. F.eks
www.fjordfrukt.no og knappen programvare.
Programmet gir deg tilgang til dine data på fruktlageret, inkludert bestillinger av driftmidler,
innlevert frukt, sortering, avlingsstatistikk, prognose, søknadstall for produksjonstilskudd m.v.
Programmet har i tillegg en dokumentasjonsdatabase der dun finner dine avrekninger som er gjort i
programmet av lageret, felles informasjon og datablad
Start installasjonsprogrammet:
Trykk på Start for å starte installasjonen.
Når installasjonen er ferdig, start programmet FjordfruktClienet – du finner programmet både som
ikon på skjermen og under Start, Programmer, Fjordfrukt.

Pålogging

Første gang du logger deg på, bruker du produsentnummeret ditt (f.eks 10029) som både er kode og
passord. I neste steg vil du få en dialogboks der du skal endre passordet ditt. Senere kan du endre
passordet ved behov under Personopplyninger.
Hvis du har lastet ned installasjonsfil fra ditt lager/pakkeri er serveradresse allerede satt. Ellers må
du ta kontakt med ditt lager/pakkeri. Senere kan du bruke de tre siste tallene (f.eks 320) som
brukerkode.
Kompresjon er brukt for å minske datamengder som blir sendt mellom deg og fruktlageret:
0 - Skal ikke brukes (kun for lokalnett)
1 – Når en bruker bredbånd eller ISDN
2 – Ved bruk av modem
3 – Når en kopler seg opp med mobil eller andre mobile løsninger med liten båndbredde
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Generell informasjon
Kolonner kan sorteres ved å klikke på kolonnetitttelen. Klikker en på nytt blir den sortert i motsett
retning.
En kan søke etter tekst i en kolonne ved å klikke med høyre mustast på kolonnetittelen. Legg i
søketekst og trykk ok. De linjene som inneholder denne søketeksten blir flytta øverst i oversikten og
merka. Dette kan brukes for å søke på deler av navn, titler, årstall osv.
Breidde på kolonnen kan justeres, det samme kan bredde på heile vinduet.
Ny post kan legges inn ved å trykke på
En eksisterende post kan kopieres ved å trykke på
Valgte poster kan slettes ved å trykke
Alle utskrifter kan bli vist på skjermen og eventuelt skrives ut til PDF, og utskrifter startast ved å
trykke på
Data (valgte linjer) kan eksporteres til utklippstavle/Excel ved å trykke på
Viss det er numeriske data i en kolonne kan valte linjer summerast ved å trykke på
Du kan velge annen informasjon i oversikten ved å trykka på
oversikten.

øverst til høyre i

Merking av linjer følgjer standard Window bruk av tastatur/mus:
Merk en og en (av eller på) ved å klikke med musa samtidig som en held nede CTRL tasten.
Merk et lite område ved å klikke med mus på første linje og dra over de linjene du ønsker.
Merk et stort område ved å klikke på første linje, flytt deg /vha rullefelt, PgUp/Down,
End)ned til siste linjen en ønsker og klikk på den mens du holder nede Shift tasten.
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Åpningsskjerm

Til venstre i bilde er det 10 knapper. Dette er knapper for de oftest brukte funksjoner. Funksjonene i
toppmenyen vil bli forklart senere.

Bestille varer
Viss lageret selger driftsmidler kan du bestille det gjennom programmet. Bestill varer viser en
oversikt over varer som du har bestilt, men som ikke er levert. Her kan du også bestille flere varer
og slette/endre bestillinger. Det er ikke lov å slette en bestilling etter et døgn. Dersom du skal slette
en bestilling må du ta kontakt med fruktlageret/pakkeriet.

Endre en bestilling:

Dobbeltklikk på bestillingslinjen, endre f.eks antall og trykk OK.

Slett en bestilling:

Merk linjen (klikk en gang med venstre musetast), og trykk på søppelbøtten
opp til venstre i oversikten.

Bestille vare:

Trykk på knappen Finn vare, og skriv inn deler av varenavnet for søk i
varelista.
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Når du har funnet varen, merker du den ved å klikke en gang på linjen.

Og trykk på velg tasten nederst i vinduet og i neste dialog bestemmer du antall du skal ha, og
hvordan du vil ha varen levert og eventuelle kommentarer
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Anna vare:
Bestille en vare som ikke er lagerført, her legger
du innen forklaring av varen

Leverte varer
Viser en oversikt over varer som du har fått levert. Du kan endre tidsrom for oversikten.

Personopplysninger
Her skal du oppdatere din kontaktinformasjon mot fruktlageret/pakkeriet. Pass på at mobilnummer
og epost adresse er riktig. Dette er for at du skal kunne motta informasjon fra lageret/pakkeriet.
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Kontaktinformasjon

Merk: Du kan endre passordet ditt her.

Produsentinformasjon
Her legger du inn statens produsentnr, medlemsnr i produsentorganisasjon, organisasjonsnr osv
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Godkjenninger
Her ligger datoer for hvor lenge autorisasjonsbevis, gjødselplan og tåkesprøyte er godkjente. Her
finnes også informasjon om hvor mange liter tåkesprøyten gir pr minutt.
De som har flere sprøyter må legge inn data for den sprøyta som blir brukt mest. Grunnen til det er
at føring i sprøytedagboken vil bli lettere.

Dine plantinger
Her får du opp en oversikt over alle plantingene dine og kan legge inn nye.
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Din produksjonsplan
Basert på de feltene du har lagt inn, kan systemet lage en avlingsprognose. Du kan velge for en
frukttype (moreller) eller og en sort(van). Mulighet for å se totalen for alle som leverer til
fruktlageret eller bare deg selv.
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Innmelding
Her melder du inn frukt, bær, grønnsaker til lageret. I sesong er det viktig at lageret har gode
prognoser på hvor mye som kommer til å bli levert de nærmeste dagene.
Innmelding over flere dager
Denne funksjonen er styrt av lageret/pakkeriet. Om denne funksjonen er aktivert kommer du
automatisk til dialogen som vist nedenfor.
Her legger en inn antall kasser av hva en planlegger å levere i dag og de 2 neste ukene. En kan gå
inn å endre så ofte en vil. Det er ikke nødvendig å oppgi sort, kun frukt/bær type. Planlagte
innmeldinger har leveringsnummer null. Om innmeldingen ikke er brukt den planlagte datoen blir
den slettet kl 24.00

Når en ferdig med høstingen og skal levere kassene trykker en på knappen «vis innmeldinger for
(dag i dag)»
Dobbeltklikk på den blå linja som vist i vinduet under.
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Innmeldingsvinduet kommer opp og en kan korrigere antall kasser og sort.

Bruker du gammeldags følgebrevsblokk må du passe på at nr i klienten og følgebrevet som du
legger ved samsvarer.
Dersom du ønsker å se hvor mye hvert enkelt felt gir må du legge inn hvor frukten er hentet og
antall kasser fra hvert felt.
Leverer du frukt fra et felt som er økologisk blir det automatisk kryssa av for Økologisk.
Etter at du ha lagret innmeldingen får du tilgang til skriveknappen. Merkelapp.
Velg om du skal skrive ut følgebrev eller merkelapp.
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Merkelapper for plomme/moreller høstekasser

Følgebrev for alle typer leveringer
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Merkelapp for storkass eple/pærer
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Levert
Her får du opp oversikt over hva du har levert i en periode. Du kan velge alt eller bare en sort.

Sorteringsresultat
Når et parti er ferdig sortert og godkjent blir resultatet lagt ut på klienten, slik at dyrkeren kan
sjekke resultatet. Du får opp en liste over resultatet fra i år. Ønsker du å sjekke gamle resultat kan
du endre årstallet. Du kan velge hovedgruppe og undergruppe dersom du bare ønsker å se på en
sort.

For å få mer detaljer om en sortering dobbeltklikker du på den aktuelle sorteringen.
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Behandling
Dette er et komplett system for dokumentasjon og planlegging av behandlinger. En behandling kan
være gjødsling, ugressbekjempelse eller plantevernbehandling. System støtter krav til
dokumentasjon ihht til KSL og GlobalGap

Følgende opplysninger må legges inn:
•

Dato for behandling (dagens dato er foreslått)

•

Tidspunkt for behandling start og slutt (Start er foreslått til nå og slutt 2 timer fram i tid)

•

Frukt type: Moreller, plommer, pærer eller epler

•

Behandling: Plantevern, gjødsling,ugras bekjemping, bladgjødsel, pollinering, rotskjæring
eller anna. Dersom du bruker «anna» må du skrive en forklaring i kommentarboksenunder.

•

Hent felt som skal behandles

•

Middel som skal brukes. Tilgjengelige middler ligger i en database, denne blir oppdatert av
Norsk fruktrådgivning hvert år. Hvert enkelt fruktlager importerer oppdatert database før
sesong. Dersom du velger et middel som ikke lenger er lov til å bruke, får du opp en
melding om at middelet er gått ut.

•

Mengde preparat pr daa. Maks tillatt dose blir forslått, men dette kan du eventuelt redusere
(Du får en advarsel dersom du lagrer en behandling og dermed oveskrider maks dosering per
sesong)

•

Væskemengde som går med for å behandle valgte felt er bestem av to faktorer. Hvor mange
liter pr minutt sprøyta gir og hvor fort du kjører (eller går). Rådet er at man bruker ca 30 L
væske pr daa.
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Herfra kan en skrive ut en komplett blandetabell, som er svært nyttig om det er mange ulike midler i
samme sprøyting. Listen kommer i blandingsrekkefølge
En del har flere ulike sprøyter som blir brukt. Da legger en inn verdier for den sprøyta som en
bruker mest i klienten. I de tilfellene en bruker en annen sprøyte må en legge inn nye verdier i
Volum sprøytetank, og antall liter per minutt for dysene.
Ved rifle sprøyting bruker en erfaringsdata på hvor mye væske en bruker. Typisk verdi er 150 liter
per dekar.
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Analyse
Det er laget et eget vindu der du kan sammenligne din produksjon med resten av produksjonen for
ditt fruktlager/pakkeri. Sett inn Frukt, sort og siste år. Du får nå fram et bilde der pris pr kg og
kg/daa blir sammenlignet med snittet av alle produsentene og den beste 1/3 av produsentene de 3
siste årene. For at dette skal bli rett er det viktig at du selv, og alle andre har registrert fruktfeltene i
klienten.

I dette vinduet er det lagt inn snarveier til:
•

Avling pr felt

•

Sorteringsresultat

•

Avrekning
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Menyer og undermenyer
I toppen av bildet er det en rekke menyer. Under følger en oversikt over disse.

Fil
0ppsett- merkelapper
Under merkelapper er det 3 under menyer:
Standard merkelapper – Etiketter for små kasser – Etiketter for paller/storkass
Velg skriver for utskrift

Velg den skriveren du skal skrive
merkelapper på.
Oppsett merkelapper

Her har du mulighet for å sette opp
skriver og størrelser for merkelapper.
Merkelapper skrives ut i oversikt
innleveringer.
Husk å huke av for «sett størrelse i
skriver» trykk OK
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Språk
Her velger en det språket man ønsker
•

Norsk bokmål

•

Nynorsk

•

Engelsk

Avslutt
Avslutter programmet.
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Medlemmer
Her vises en oversikt over medlemmene. Det er mulig å søke på navn, salgsorganisasjon eller
område

Plantinger
Teig
En teig er et grafisk avgrenset område som kan inneholde mange felt. Når du skal definere teigene
dine bruker du gardskartet. Oppdaterte gardskart finnes på www.skogoglandskap.no
•

Velg gardskart

•

kommune

•

gards og bruksnr

Du får nå opp kart over din gård. Alle teiger som er tilplantet med frukt er fulldyrkeet. Del opp
gården i teiger. Finn areal av hver teig ved hjelp av kartet.
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På klienten velger du knappen Plantinger på menylinjen. Deretter velger du Teiger. Legg inn brutto
areal på hver teig ut i fra gardskartet.

En teig vil summere data fra feltene som hører til teigen
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Felt
Et felt er ett antall tre av samme sort som er plantet samme år. For tretelling og avlingsprognoser,
må du registrere plantefeltene dine. Feltene blir og brukt i statistikk for avling i kg og kr pr daa.
Frukt kan spores tilbake til sort/felt med behandling (sprøyting – gjødsling)
Felt for grønnsaker ev. Bær kan spesifiseres kun som areal uten avstand og stamme.

Dersom du skal gjøre endringer på et felt dobbeltklikker du på feltet. Nytt felt legger du inn ved å
trykke på ny ikon øverst til venstre (blankt ark)
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Velg rett teig ved å trykke på pilknappen til høyre og så klikk på rett navn.
Har du flere sorter i en teig må du registrere et felt for hver sort. Om feltet er økologisk så setter du
kryss i den ruta og setter årstall når feltet er godkjent som økologisk av DEBIO.
NB! Når et felt blir rydda skal det ikke slettes i klienten, men sette inn dato for rydding.
Det er lagt inn en avlingsprofil for de ulike sortene, med korrigering for de ulike stammene for
fruktproduksjon. F.eks er Colt satt til 80% avling i forhold til Gisela 5.
Aktivt nettoareal blir utregnet automatisk når du legger inn avstand mellom trærne og antall tre.
Fruktlagrene forlanger at dyrkerne hvert år kontrollerer og oppdaterer feltplanen sin. Når feltet er
sjekket skal dyrkeren trykke på knappen med dagens dato for å vise når feltet ble kontrollert.
I tillegg kommer programmet med et forslag til avling (pr mål) for dette feltet, og det er VIKTIG at
du korrigerer normalavling for ditt felt. Du skal ikke korrigere for sesongvariasjoner, men bruke en
gjennomsnittlig avling for feltet.
Levetid på felt: En legger inn dato da feltet ble plantet. Når feltet blir ryddet legger en inn
dato for rydding
Feltplanen er basert på dagens dato.
Rydding av halve felt : Dersom store deler av et felt blir ryddet skal en gjøre følgende:
–

Ta kopi av eksisterende felt. Reduser til rett antall tre som er i feltet etter
rydding. Alle andre data skal være uendret.

–

I det opprinnelige feltet legger en inn dato for når feltet ble ryddet.
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Jordprøver
Hvert 5. år blir det tatt jordprøver. I klienten velger du Plantinger på menylinjen deretter velger du
jordprøver. Her legger du inn resultatene.

Legg til nye prøver ved å trykke på knappen
øverst til venstre (blankt ark). Legg inn
resultatene for de teigene det er tatt jordprøve
av.
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Vatning
Her kan produsenten selv legge inn noteringer om vanning

Notater

Enkel notatfunksjon som det også er støtte for
mobil. Mulighet for å legge inn bilder og
dokumenter ved å bruke dokumentknappen i
notatoversiken.
Bilder kan enkelt legges inn fra APP for
mobil.

på
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Behandling/gjødsling
Dette er det samme vinduet du får opp via snarveiene som ligger på åpningsskjermen

For å registre ny sprøyting trykk på blankt ark oppe til venstre i skjermbilde

Registreringen er detaljert og støtter krav fra ulike varemottakere.
Etterpå kan en fullstendig blandetabell med alle opplysninger skrives ut for bruk under blanding
1. Velg frukttype (f.eks EPLE) eller la den stå blank for flere fruktsorter.
2. Velg felter som skal sprøytes via knappen HENT FRA DINE FELT.
3. Legg inn estimert totalt væskemengde for sprøyting.
4. Velg middel ved å klikke for navn på middel. Juster mengde pr 100 liter, pr da eller pr m.
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Vis felt gjødselmengde
Velg år i skjermbildet og du får opp en liste over hvor mye du har brukt og hva det har kostet for det
totale forbruk. Du kan også velge hovedgruppe og sort for å se hvor mye du har brukt på hver sort.

Vis når felten ble behandlet sist
Viser siste sprøyting av hvert felt.
Feltalder grafisk
Dette vinduet viser hvor gamle trærne dine er.

Produksjonsplan
Samme funksjon som du har på snarveien på åpningssiden.
Hver sort har en standard avlingsprofil som sammen med grunnstamme danner grunnlag for
produskjonplanen.
En sort kan defineres uten stamme og eventuelt uten rad og treavstand for grønnsaker.
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Importere feltdata
Du kan importere feltdata ved å lime inn kolonner fra regneark.
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Innlevering
Alle leveringer

Private leveringer
Her kan produsenten registrere leveringer og salg til andre enn fruktlager, mengder og kronebeløp
som er lagt inn her blir tatt med i statistikk for produsenten. Det kommer ikke med i fruktlagrene
sine tall, og blir dermed ikke rapportert til L.Dir.
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Prøver/tester
Tester som blir gjort for kvalitetsvurdering spesielt innenfor grønnsaker og rotfrukter. Disse testene
blir utført på lagrene/pakkeriene.

Lagerrom

Oppdatert Oktober 2020

Kasser/Emballasje
Veg Kasser/emballasje og oversikt.
Her får du en oversikt over
hva du har bestilt og kan
gjøre nye bestillinger av
kasser og paller fra lageret
ved å trykke på knappen
Bestill nederst i skjermbilde.

Oppdatert Oktober 2020

Foredling
Sortert – oversikt
Viser det samme som i snarveien sorteringsresultat på åpningsskjermen, men i dette vinduet har du
mulighet til å velge oversikt over sorteringen. Velg oversikt øverst til høyre og du har valgene:
•

sortering detaljer

•

sortering med overvekt

•

sortering med dato innmeldt/innlevert

Sortert i dag
Samme bilde som vist over, men nå er sorteringsresultat bare for dagen i dag vist.
Ferdigpakket
Oversikt over ferdigpakket vare som er levert lageret i en valgt periode
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Avlingsresultat
Avlingsresultat fordelt på sorter for en produsent
Her kan du sammenligne dine avlinger med andre og vurdere hvilke felt som er lønnsomme

Avlingsresultat pr felt
Viser totalavling og kg pr dekar for feltene dine
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Trykkfasthet/stive/sukker/streif (eple)
Her får du målt trykkfasthet/sukker/stive og streif på dine leveringer, sammenlignet med snittet til
alle.

Levert mengde - Grafisk
Grafisk visning av hvor mye du har levert. Du kan velge mellom 2D eller 3D visning, og levering
dag for dag eller akkumulert.
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Statistikk sortering pr produsent
Oversikt over dine sorteringsresultat pr hovedgruppe og ev undergruppe for en gitt periode. Velg
oversikt (knappen til høyre i skjermbilde) vises statistikk fordelt på kg eller %

Statistikk sortering pr undergruppe
Viser statistikk sortering for alle undergrupper av valgte sort

Statistikk totalt pr produsent
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Statistikk totalt pr hovedsort

Produsent omsetning

Kg produsksjonstilskudd L. Dir
Her finner du tallene som skal fylles inn i søknadsskjema for produksjonstilskudd til SLF

Oppdatert Oktober 2020

Vare
Dette gjelder salg av driftsmidler
Oversikt
Oversikt over alle varer lageret har. Her kan du finnepris, antall på lager, og om det er varer på vei
inn til lager

Bestilling
Under bestilling kan du velge om du vil ha oversikt over ikke levert og levert.
Bestilling av varer gjør du på åpningsskjermen og velger
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Dokumenter
Velg knappen Dokumenter på menylinjen og deretter oversikt
Oversikt
Her finner du dine avrekning fra lageret.
Trykk på + tegnet til venstre for avrekning. Så trykker du på + tegnet til venstre for ditt produsentnr.
Deretter trykker du på + tegnet til venstre for det året du ønsker å sjekke. Det kommer fram en liste
over alle avrekninger. Klikk engang på den avrekningen du ønsker å se/skrive ut. Avreknigen
kommer inn i feltet til høyre. Trykk på vis og deretter skriv ut.

Hjelp
Ta kontakt med ditt lokale lager for hjelp i bruk av programmet. Er det noe de ikke kan hjelpe deg
med, videresender de henvendelsen til programutvikler.
Besøk hjemmesiden www.fruktklient.no og under support kan du laste ned oppdaterte
manualer/brukerveiledninger.

