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Geitekontrollen på
Internett – hva betyr
det for deg?
TINE er i gang med å oppgradere Geitekontrollen. Innen
utgangen av året vil vi kunne
tilby ny, nettbasert løsning som
vil gi en oversiktlig visning av
buskapsdata i Mine data i
Geitekontrollen på
medlem.tine.no
Den gamle pc-baserte løsningen
avvikles, og geiteprodusenter og
rådgivere går over til å benytte den
nye, nettbaserte Geitekontrollen.
En solid oppgradering

Prosjektet startet i november 2014, og
vi utvikler nå på moderne teknologi,
med nytt brukergrensesnitt. Vi støtter
oss på kunnskap og erfaring fra
tilsvarende oppgraderingsprosjekt for
Kukontrollen.
Dagens løsning er fra 90-tallet. Vi
tar med oss alle historiske data over i
den nye Geitekontrollen. Den tekniske
plattformen blir oppgradert, og
vedlikehold og videreutvikling vil bli
enklere enn før. Det vil også bli enklere
å gjenbruke ny funksjonalitet man
lager for Kukontrollen. Til sammen blir
dette en solid oppgradering.
Hva blir annerledes for deg?

Du vil finne alle dine data som er
registrert i Geitekontrollen på
medlem.tine.no pålogget side, under
valget Min produksjon, Mine data i
Geitekontrollen. Det er også her
registrering av data til Geitekontrollen
vil foregå. Her får du en meget god
oversikt over besetningen din, og
registreringer blir umiddelbart
oppdatert. Du kan benytte løsningen
på pc eller mac med en nettleser.
Funksjonaliteten er i hovedsak den
samme som i den gamle løsningen,
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Dyrelisten i Mine data i Geitekontrollen gir oversikt over buskapen på en ny og bedre måte.

men skjermbildene er endret. Den
viktigste endringen er at alt skjer
online. Du trenger ikke lenger sende
inn data på eget system for at
Geitekontrollen skal bli oppdatert
sentralt. Det holder med å trykke på
«Lagre»-knappen når du har registrert
en fullstendig opplysning om ei geit.
Rådgiver kan også gjøre registreringer
på vegne av produsenter.
Periode- og Årsutskrift, noteringsliste m.v. kommer i ny, elektronisk
utgave i Mine data i Geitekontrollen.
Disse kan du skrive ut selv. Derfor vil
dagens utsending av utskrifter i posten
opphøre. Dersom du likevel ønsker å
motta slike utskrifter i posten, kan du
bestille disse fra din rådgiver.
Utsending av utskrifter fra rådgiver vil
skje mot fakturering.
Dagens versjon av web-rapportene
Veiedata mjølk, Status enkeltgeit og

Laktasjonsoversikt vil opphøre, men
funksjonaliteten blir integrert i Mine
data i Geitekontrollen i ny utgave.
Mjølkekvalitet og Fôranalyser blir ikke
berørt av omleggingen og blir således
som før.
Individnr./ørenr. i Geitekontrollen
blir tilpasset for framtidig bruk. Det vil
blant annet si at 5-sifrede elektroniske
øremerker kan registreres i
Geitekontrollen.
Kraftfôr vil bli registrert på mjølkende enkeltgeiter. Dagens registrering
av total kraftfôrmengde vil derfor utgå.
Det gir mulighet for mer nyansert
registrering og større potensiale for
videre bruk i beregninger på fôrbehov
og fôrforbruk.
Utrangering er endret og forbedret.
Utrangering skal registreres med en
dato som i dag, type utrangering og
årsak til utrangering. Når et dyr er

utrangert til slakt (type utrangering),
må en i tillegg opplyse om årsaken til
dette. For dyr solgt til liv, skal det
oppgis hvem dyret er solgt til.
Når kan du prøve?

Før vi setter den nye løsningen i
produksjon, vil du kunne gjøre deg
kjent med den på flere måter:
• Vi kommer til Geitedagene 21.-23.
august, og vi har med oss pc'er på
stand under hele helgen. Der kan du
logge inn, få frem dine egne data i
en demoversjon og få veiledning om
du ønsker det.
• Vi vil legge ut en demoversjon på
medlem.tine.no, der du kan gå inn
og gjøre deg kjent med løsningen.
I demoversjonen kan du se ulike
typer data for buskapen din, se alle
registrerte data for et enkeltdyr og
teste registreringsfunksjonen, men
uten at data lagres. Du vil se at
funksjonaliteten utvikles frem mot
lansering.
Vi stenger den gamle Geitekontrollen
og innfører den nye løsningen i løpet
av året. Vi vil informere nærmere om
når og hvordan dette vil skje.

Skjermbildet Tidligere kontroller erstatter webrapporten Veiedata mjølk.

Hvordan får du tilgang
til løsningen?

Er du allerede bruker på
medlem.tine.no og kan logge inn der,
vil du få tilgang til både demoversjonen og den ferdige løsningen når den
kommer. Du trenger ikke foreta deg
noe mer.
Dersom du ikke er bruker på
medlem.tine.no, anbefaler vi at du
oppretter en bruker. Gå inn på
medlem.tine.no, eller ta kontakt med
din rådgiver. Da er du klar til
Geitekontrollen i sin helhet er på
Internett.
Av Vibeke Vonheim og Olav Senstad

Enkeltdyrvisning i Mine data i Geitekontrollen gir en totaloversikt for dyret som erstatter
Status enkeltgeit og Stambok.
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