
Dataöverföring från MinGård via MMAmmuLink till
Produktionsstyrsystemet                         (08/2017)



För att dataöverföringen mellan Min Gård och produktionsstyrningssystemet ska fungera, 
krävs att du först installerar programmet MMAmmuLink på din dator

Installation: se följande sida

Nedladdningen kan även göras via Mtech Ab-s hemsida 



Hur MMAmmuLink tas i bruk                

MMAmmuLink 1.0

MMAmmuLink är ett pc-program som installeras på datorn.
MMAmmuLink installeras på den dator där
produktionsstyrningssystemet finns. Efter att du installerat
och startat programmet (via ikonen på arbetsbordet eller
från C:\Maa\Mtech\MMAmmuLink för första gången, bör du
komplettera inställningarna med
• Besättningsnummer
• Språkval
• Programleverantör
• Kontrollera nätverksinställningarna. Klicka på ”redigera

nätverksinställningar”. Ifall fälten för användar-id samt
lösenord står tomma, fyller du i samma användarkoder
med vilka du loggar in på Min Gård. 

Efter dessa åtgärder är MMAmmuLink i bruk.

Installationslänk

http://www.mtech.fi/sites/default/files/mmammulink100.exe

(Kopiera och klistra in adressen i din nätbläddrares adressfält, 
spara eller utför installationen)

http://www.mtech.fi/sites/default/files/mmammulink100.exe


Val av djur i MinGård

1. Välj ur djurlistan de (Alla djur i besättningen) djur du vill
överföra till djurkorgen

2. Öppna ”AmmuLink”, infosökning för robot. Knappen
finns på 4:de raden längst till höger.



Välj uppgifter/händelser och skapa datafil

AmmuLink
• Välj först programvara bland alternativen (på

bilden syns Delaval vald)
• Välj de uppgifter du vill överföra genom att

aktivera dem (på bilden syns sinläggningar
samt dräktighetsundersökning som aktiva). 

• Ammulink överför alltid den senaste
händelsen för det valda djuret

• I nedre kanten syns listan på djuren du valt, 
vid behov kan du lägga till djur med funktionen
”Tillsätt djur”

• Skapa överföringsfilen med funktionen ”Skapa
datafil”

• Programmet sparar filen på den senast
använda platsen. Som standardinställning
oftast Denna dator - Nedladdningar



Överföring av den sparade datafilen till
Produktionsstyrsystemet

Öppna MMAmmuLink.exe applikationen via 
ikonen på arbetsbordet eller från
C:\Maa\Mtech\MMAmmuLink

Granska ännu besättningsnummer, språkval, system samt förbindelse-
instälningar från Inställningar mellanbladet

• Klikka på ”Öppna den sparade filen”
• Sök den nyligen sparade filen och aktivera den med ”Öppna”-

knappen. Filen hämtas för överföring till produktionsstyrsystemet. 
När filen hämtats syns (st) antalet djur i sammandraget för vilka
uppgifter kommer att överföras, under ”Händelser som ska
skickas” 

• Sist trycker du på ”skicka data till roboten” – knappen som startar
dataöverföringen till produktionsstyrsystemet.

• Kontrollera de ur produktionsstyrsystemet överförda uppgifterna
vid behov
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