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BærKlient
Alle som vil ta i bruk BærKlient må først ta kontakt med ringleder eller programmansvarlig for å få
brukerkode og passord. Deretter kan ny bruker logge seg inn.

Installasjon
Programmet kan installeres fra:
http://idata.no/data/BaerKlient.exe

Generell informasjon
Kolonner kan sorteres ved å klikke på kolonnetitttelen. Klikker en på nytt blir den sortert i motsatt
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, årstal osv.
Breidde på kolonnen kan justeres, det same 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 (valte 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 trykke på
oversikten.

øverst til høyre i

Merking av linjer følgjer standard Windows 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 ønskte linjer.
Merk et stort område ved å klikke på første linje, flytt deg /vha rullefelt, PgUp/Down,
End)ned til siste linja en ønsker og klikk på den mens en holder nede Shift tasten.
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Åpningsskjerm

Til høyre i bildet er det 6 knapper:
•

Henting

•

Dagsrapport mengde

•

Dagsrapport økonomi

•

Lønnsrapport

•

Feltrapport

•

Mine persondata

Dette er knapper for de oftest brukte funksjoner. Funksjonene i toppmenyen vil bli forklart senere.
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Henting
Oversikt over det som er hentet for en periode. Her ser du også lønn, overskudd, lønnskostnad.
Mulighet for å se hva hver enkelt ansatt har plukket og hvilket felt. Trykk på blankt ark opp til
venstre i menyen for å legge til ny henting.

Dagsrapport mengde
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Dagsrapport økonomi

Lønnsrapport

Oppdatert juni 2018

Feltrapport

Mine persondata
Her oppdaterer du dine kontaktinformasjon, produsentinformasjon og godkjenninger.
Kontaktinformasjon

Produsentinformasjon
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Godkjenninger
Her ligger datoer for hvor lenge autorisasjonsbevis, gjødselplan og tåkesprøyte/åkersprøyte er
godkjent. Her finnes også informasjon om hvor mange liter tåke/åkersprøyten gir pr minutt.
De som har flere sprøyter må legge inn data for den sprøyta som blir mest brukt. Grunnen til det er
at føring i sprøytedagboken vil bli lettere.
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Menyer og undermenyer
Fil
Oppsett
Under oppsett er det to menyer
Velg skriver for utskrift av merkelapper
Velg den skriveren du skal skrive merkelapper på.

Oppsett merkelapper
For en labelprinter roteres utskriften 90
grader.
Du kan også sette opp for merkelapper på A4

Språk
Her velger en det språket man ønsker
•

Norsk bokmål

•

Nynorsk

•

Engelsk

Avslutt
Avslutter programmet
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Medlemmer
Her vises alle som bruker BærkKlient med kontaktinformasjon som tlf, mobil og epost

Plantinger
Teiger
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 fulldyrket. Del opp
gården i teiger. Finn areal av hver teig ved hjelp av kartet.

På klienten velger du knappen Plantinger på menylinjen. Deretter velger du Teiger. Legg inn brutto
areal på hver teig ut i fra gardskartet. Men hvis du har enåker eller hage som en igjen vil dele opp
etter sorter, så regner en åkeren/hagen som en teig, og hver sort blir et felt.
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En teig vil summere data fra feltene som hører til teigen

Felt
Et felt er en del av en teig med lik sort eller som skal bli behandlet likt. Lag et kart over alle teiger
med inndeling i felt. Gi hvert felt et nummer. Feltene blir og brukt i statistikk for avlingi kg og kr pr
da.
Frukt/bær kan spores tilbake til sort/felt med behandling (sprøyting – gjødsling)
Felt for grønnsaker og bær kan spesifiseres kun som areal med rad og planteavstand.
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Dersom du skal gjøre endringer på et felt dobbeltklikker du på feltet. Nytt feltlegger du inn ved å
trykke på ny ikon øverst til venstre (blankt ark).

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 ryddet skal det ikke slettes i klienten, men settes i dato for rydding.
Levetid på felt: En legger inn dato da feltet ble plantet. Når feltet feltet blir ryddet legger en inn
dato for rydding.
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 menylinjer 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.

Vanning
Her kan produsenten selv legge inn noteringer om vanning

Notater
Enkel notatfunksjon hvor det også er mulig å legge inn dokumenter og bilder ved å bruke.
dokumentknappen i notatoversikten
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Behandling/Gjødsling
En starter i Bærklienten før sprøyting. En kan da skrive ut et ark med opplysninger som en tar med
seg ut som forteller om hvor mange sprøyter som skal brukes, hvor mye preparat i hver sprøyte osv.
Bærklienten kan også brukes som en sprøytejournal. Du vil da alltid ha god kontroll på hva som er
gjort og på hvor mye penger du bruker på plantevern.

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

Registreringen er detaljert og støtter krav fra ulike varemottakere.
1. Velg bærtype (f.eks bringebær) eller la den stå blank for flere bærsorter.
2. Velg behandling: Det er flere valg.
3. Skriv noe om årsak, f.eks: Forebygge soppangrep.
4. Velg felter som skal sprøytes via knappen HENT FRA DINE FELT.
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5. Legg inn estimert totalt væskemengde for sprøyting.
6. Velg middel ved å klikke på navn på middel. Du kommer automatisk inn på oversikt midler.
Juster mengde pr 100 liter, pr da eller pr m. Det kan legges inn flere preparater eller
bladgjødsling som skal være med i samme sprøyting.
7. Vannmengde. Du må hake av for alle preparater som skal blandes med vann.
8. Fyll deretter ut feltene helt til høyre side om sprøytetype, sprøyteutstyr, verneutstyr og
værforhold.
Herifra 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 tilfeller 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
pr dekar.
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Vis når feltene ble behandlet sist
Viser siste sprøyting av hvert felt.

Forbruk av middel/gjødsel
Velg år i skjermbildet og du får opp en liste over hvor mye du har brukt og hva det har koster for det
totale forbruk. Du kan også velge hovedgruppe og sort for å se hvor mye du har brukt på hver sort.

Feltalder grafisk
Dette vinduet viser hvor gamle buskene/plantene dine
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Produksjonsplan
Basert på de feltene du har lagt inn, kan systemet lage en avlingsprognose. Du kan valge en bærtype
eller/og en sort. Mulighet for å se totalen for alle som bruker Bærklienten eller bare deg selv.

Dokumenter
Her har ringleder mulighet til å legge inn dokumenter som kan være til nytte. F.eks jordprøver

Plukking
Plukkere
Du får opp en oversikt over de plukkerne du har registrert. For å gjøre endringer dobbeltklikker du
på vedkommende som du skal redigere og du får opp et nytt vindu (som vist under). For å legge til
en ny plukker trykker du på blankt ark oppe til venstre i menylinjen.
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Skriv fornavn og etternavn + skriv minimum et tegn i hvert felt som er merket med gult. Bruk f.eks
x nå, og gå tilbake og fyll ut senere.

På fanen Div:
•

Fyll ut lønnsutregning

•

Legg inn grunnlønn pr. Time

•

Arbeidsgiveravgift % sats

Ved bruk av akkord:
•

Legg inn minimum timelønn

•

Akkord pr kg

•

Skatteprosent

Plukking/Henting
Samme oversikt som du får fra snarveien på åpningsskjermen
Velg hovedgruppe og enhet som skal telles (kurv eller kg eller kasse à 6 kg).
Legg til ny post i databasen. Hvitt ark øverst til venstre.
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•

Velg henter/plukker

•

Dagens dato viser: dersom en skal legge inn plukking fra tidligere dag må en endre dato.

•

Legg inn klokkeslett for start og stopp av arbeidsøkten

•

Velg felt: Skriv inn nummer på feltet. Navnet kommer da automatisk opp

Skanne kasser

Vekt må være koblet til en COM port evt USB med
COM port emulering
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Dagsrapport mengde

Dagsrapport økonomi

Lønnsrapport
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Rapport felt

Rapport plukkere

Priser
Legg til ny post i databasen (hvitt ark øverst til
venstre) Brukt for å estimere verdi under henting
•

Velg hovedgruppe

•

Prisgruppe

•

Gjelder fra dagens dato eller endre dato

•

Prosentsats for moms: 15 %

•

Velg enhet

•

Lagre

Akkord overstyring
I utgangspunktet regnes akkord pr ansatt. Om en definerer en akkord overstyring for en bestemt
dag, får alle samme akkord den dagen
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Salg pr dag
Bør registreres hver dag når kassen er gjort opp. Det skal stemme med bilagsføringen i regnskapet.
Når det gjør det kan Kg salg brukes til søknad om produksjonstilskudd

Utbetalinger
Alle utbetalinger (forskudd etc) registres fortløpende. Lønnsberegningen tar hensyn til det når lønn
skal utbetales
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Kg produksjonstilskudd
Her finner du tallene som skal fylles inn i søknadsskjema for produksjontilskudd til SLF

Kontroller
Sjekker om det er feil i data grunnlaget. Bør sjekkes regelmessig

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

