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BRUKSANVISNING FÖR TH-DIGIASSARI (ver 180625)  
 
Användaruppgifter (Käyttäjätiedot) 
De de kontaktuppgifter som begärs och välj det sätt på vilket du vill få automatiska 
påminnelser (e-post eller textmeddelande). Här kan du också lätt byta lösenord för 
inskrivning. 
 
Startsida (Etusivu) 
Håll alltid starsidans uppgifter uppdaterade. Då kan Digiassari påminna om viktiga 
hälsovårdsåtgärder för olika produktionsgrupper vid rätt tidpunkt samt ge prognoser för 
dagstillväxten som gäller din besättning. På startsidan får du också påminnelser om 
kommande veterinärbesök. Informationen kommer i bokningskalendern. 
 
Boka veterinärtid (Varaa lääkäriaika) 
I bokningskalendern föreslås lediga morgon- eller eftermiddagstider just på ditt geografiska 
område. 
 
Betesuppgifter (Laiduntiedot) 
Med den här delen av appen upprätthåller du en elektronisk bokföring över när grupper 
flyttats från betesfålla till annan. Utöver avfärd och ankomst kan du anteckna betets längd, 
gör anteckningar och bifoga fotografier över betet. Anteckningarna gör det lättare att 
planera användningen av olika beten denna sommar och kommande år. Gör en fritt 
formulerad anmälan för kommande sommar över betenas namn och betesgrupper under 
rubriken Respons (Palaute), så får du i bruk den delen. 
 
Vägning (Punnitus) 
Utgående från antecknade uppgifter bildas automatiskt dagstillväxten för varje lamm från 
föregående vägning samt en prognos över lammets vikt vid planerad slakttidpunkt. 
Utgångspunkten är då att dagstillväxten fortsätter på samma sätt. Uppskattningen blir 
exaktare efter varje vägning. Det blir också synligt vilka övriga lamm som förväntas uppnå 
den planerade vikten vid planerat slaktdatum. Då det första slaktdatumets har varit skall du 
mata in ett nytt slaktdatum på startsidan, så att uträkningen kan fortsätta. 
 
Konditionsklassificering (Kuntoluokitus) 
I det här avsnittet lägger man till tackornas konditionsklassificering, dräktighetsuppgifter 
eller lamningsuppgifter. Appen föreslår automatiskt en passlig utfodringsgrupp eller 
digivningsgrupp, vilka du kan ändra efter eget tycke. Utgående från anteckningar i olika 
skeden kan du man följa upp förändringar i konditionen och hur utfodringen lyckats. Magra 
tackor syns alltid som rödmärkta, så att man kommer ihåg att ta den under särskild uppsikt. 
Dräktighetstidens urfodringsgruppering säkerställer tillräckligt med foder under 
dräktighetens sista veckor. Kunskap om lamningsordning och antal foster underlättar 
förberedelserna införlamningen. Appen räknar också ut lammdödligheten. 
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Medicinbokföring (Lääkekirjanpito) 
Medicinbokföringen motsvarar lagstiftningens krav på bokföringen. Uppgifterna finns 
bevarade och kan när som helst granskas utgående från datum för medicineringen och man 
får medicinvisa utskrivningar. Appen sänder påminnelser då karenstiden gått ut. Ifall 
medicinen inte har karenstid skrivs medicineringsdatum som tidpunkt för när karensen går 
ut. 
 
Dödlighet vid födseln (Syntymäkuolleisuus) 
Med hjälp av appen är du hela tiden uppdaterad över dödligheten under lamningsperioden, 
storleken, orsaker och tidpunkt, hur gamla lammen var samt om det gäller samma tackor. 
Med hjälp av den här informationen är det lättare att snabbt få tag i dödlighetens 
grundorsaker, vilka ofta hänger ihop med tackans hälsa och välmående samt förhållandena i 
fårhuset under lamningstiden. Det blir lättare att rikta förebyggande till rätta saker. 
 
Påminnelse för viktiga händelser gällande tackans produktivitet 
(Uuhen tuotantovuoden kriittisten tapahtumien muistutuspalvelu) 
Håll regelbundet startsidans information uppdaterad. Då påminner appen dig en eller två 
gånger om följande saker: 
 

- Den rätta tidpunkten för tackornas konditionsklassificering 
- När baggen skall tas bort från tackorna 
- Om att beställa dräktighetsscanning (påminnelsen styr dig till rätt vecka i kalendern) 

Rätt tidpunkt för parasitprover från tackorna och lammen (påminnelsen styr till en 
elektronisk remiss) 

- Vägning av lamm på bete 
- Om att tidpunkten för hälsovårdsbesöket närmar sig, om behovet av ett besök och 

förberedelserna inför besöket. 
- Om att karenstiden för en medicin går ut 
- Om behovet av att uppdatera uppgifter. 

 
Arkiveringsservice för rapporter och parasitundersökningssvar 
(Raporttien ja loisvastausten arkistointipalvelu) 
Här hittar du din uppdaterade hälsovårdsplan samt svaren på parasitanalyser i 
datumordning. 
 
 


