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Kysymyksiä ja vastauksia 

 

Kun myydään luomuna – kun se koskee poistettua eläintä tai kohta poistettavaa eläintä, kuinka se toimii 

todellisuudessa? 

Täytyy olla luomumoduuli käytössä, jossa merkitään luomuunliittymispäivä ja oman alueen tarkastuskoodi. Sen 

jälkeen eläinkoriin tulee luomumoduulin painike näkyville. Sitä kautta eläimelle pääsee merkkaamaan tiedon, 

poistetaanko kyseinen eläin luomuna. Vaikka eläin on jo poistettu, voi eläimelle tehdä merkinnän jälkikäteen, että se 

on poistettu luomuna. Tämän tekeminen vaatii luomumoduulin. Kun luomumoduuli on käytössä, sarakevalinnoista 

löytyy sarake ”Luomu”, jonka tiedon voi lisätä eri raporteille näkyviin, esim. poistetut alkaen 2 v sitten -raportille ja 

sen voi tallentaa omaksi raportikseen.   

 

Voiko luomu-sarakkeen lisätä historiaraportteihin?  

Luomusaraketta ei löydy historiaraporttien puolelta. Sitä voi hyödyntää vain raportit-listauksien puolella.  

 

Mikä on ryhmän ja osaston ero?  

Ryhmän ja osaston tekninen ero on siinä, että yksi eläin voi kerrallaan kuulua yhteen osastoon (fyysinen paikka, 

esim. ”Karsina 1”), mutta eläin voi kuulua moneen ryhmään samalla kertaa (esim. ”Onnisonnin astumisryhmään 

menevät”, ”Loishoidettavat” ja ”Syksyllä poikivat”. Jos eläin kuuluu yhteen osastoon, tällä löydetään, missä 

fyysisessä paikassa (osasto) se eläin on, joka kuuluu tiettyyn ryhmään. Tällaisessa tapauksessa voisi hyödyntää 

hakemalla Syksyllä poikivat -ryhmän eläimet ja näkee, missä karsinassa ne ovat. 

Miten tyhjennetään ryhmä tai osasto? Miten kaikki eläimet voi poistaa ryhmästä tai osastosta?  

Avataan eläinkorista Ryhmittely-ikkuna ja valitaan Ryhmä-pudotusvalikosta haluttu ryhmä. Siitä klikataan 

poistettavat eläimet yksitellen pois klikkaamalla punaista ruksia. Koko ryhmän saa pois  ”Ryhmät” -välilehdellä 

kyseisen ryhmän rivin päässä olevaa roskakorin kuvaa klikkaamalla. Sama toiminnallisuus löytyy osastojen puolelta.  

 

Miten itsetehty raportti poistetaan, kun se on jäänyt turhaksi? 

Omia raportteja voi poistaa siten, että valitaan raporttien pudotusvalikosta se oma raportti, joka halutaan poistaa. 

Sen jälkeen klikataan ylhäältä ”Tallenna” -nappia josta avautuu ”Tallenna raporttipohja” -ikkuna. Sieltä löytyy 

”Poista” -nappi, josta raportin voi poistaa.  

 

Miten sovelluksen voisi optimoida kännykälle? 

Minun Maatilani -nautaohjelma on suunniteltu siten, että se skaalautuu mobiilisti. Leveät normaalimuotoiset 

raportit eivät kuitenkaan näy selkeästi kännykällä, joten mobiilikäyttöä varten suositellaan tehtäväksi omia kapeita 

raportteja, joissa näkyy esim. pelkästään korvanumero ja haluttu tieto (esimerkiksi poikimapäivä).  Tuolloin oleelliset 

tiedot saadaan näkymään myös kapealla kännykän näytöllä.  


