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I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for 
sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at 
man kan lage en som passer til sin besetning.
Del 1: Antall foster. En enkel fil du lagrer direkte fra Sauekontrollen uten redigering i 
Excel og som viser antall foster.
Del 2: Forventet lammingsdato. En enkel fil du lagrer direkte i Sauekontrollen uten 
redigering i Excel og som viser forventet lammingsdato.
Del 3: Foster og forventet lammingsdato. En avansert fil du må redigere i Excel og som 
viser både antall foster og forventet lammingsdato.
Del 4: Binge. En mer avansert fil du må redigere i Excel og som viser hvilke binge du 
skal sortere søya til. Sortert etter antall foster og forventet lammingsdato. 



Knarrhultguiden
«Sortering av søyer før lamming».

Del 3.
Sorteringsvarsel, sortert etter antall foster og forventet lammingsdato.

Til denne Knarrhultguiden trenger du:
- Tru-Test XRS lesestav
- Sauekontrollen på pc.
- Tru-Test Ezilink dataprogram på pc.
- Microsoft Excel dataprogram på pc.

Tru-Test XRS lesestav vil vise 
ett skjermbilde med antall 
foster og forventet 
lammingsdato når øremerket 
på søya er avlest.



Logg inn i Sauekontrollen.



Klikk på «Besetning».



I «Besetning» ønsker vi kolonner med 
EID, antall foster og forventa 
lammingsdato. Klikk på «Velg 
kolonner» for å endre informasjonen.



Fjern alle «hakene» ved å 
trykke på de, bortsett fra 
Elektronisk øremerke (EID). 
Øremerke (i egen besetning) 
får du ikke fjernet.



Resultatet skal da se slik ut.



Bla ned og huk av for 
«Antall Foster» og 
«Forventa lammingsdato»



Sørg for at «Elektronisk øremerke (EID)» står 
øverst, «Antall foster» nest øverst og 
«Forventa lammingsdato» som nr 3. Marker 
de ved å klikke på dem og flytt de ved hjelp 
av pilene «Opp» og «Ned».



Resultatet skal da se slik ut.



Klikk på «Lagre». Og klikk 
på «Tilbake til Besetning».



Da har vi innholdet i kolonnene vi trenger 
for å lage «varselfila». 
EID, antall foster og Forventa lammingsdato.



Klikk på «Eksporter til Excel» for å lagre fila. Fila 
lagres under mappen «Nedlastninger». 
Filnavnet vises her (individStatusPrDato.xls). 
Klikker du på fila åpnes den automatisk i Excel.



Klikk på «Aktiver redigering» for å kunne 
redigere Excel arket. Varselet som skal 
lages kan kun inneholde to kolonner, A 
og B. Vi må derfor redigere dette.



Kolonne A inneholder EID. 
Kolonnebredden bør endres for 
å se hele EID nummeret. Ta 
musepila opp til høyre side av 
kolonne A, holde nede venstre 
museknapp og utvid kolonnen 
mot høyre.



Resultatet  skal da se slik ut.



«Øremerke» og «Smil» følger 
automatisk med filen fra 
Sauekontrollen. Dette kan slettes. 
Marker kolonne «D» og «E» ved å 
holde ned venstre museknapp og dra 
musepila over kolonne «D» og «E».



Høyreklikk på det markerte 
feltet og klikk på «Slett».



Høyreklikk på 
rad «1» og klikk 
på «Slett».



Resultatet vil da se slik ut. 
Kolonne «C» må nå redigeres fra 
ett tekstformat til ett datoformat. 
Venstreklikk på kolonne «C».



Klikk på «Data» og klikk 
på «Tekst til kolonner».



Klikk på «Data med skilletegn» 
hvis det ikke er markert.
Klikk på «Neste».



Sørg for at ingen av «Skilletegn» 
er markert. 
Klikk på den for å fjerne haken.



Resultatet skal se slik ut. 
Klikk på «Neste».



Klikk på «Dato» og det skal stå 
«DMÅ» i feltet. Og klikk  på «Fullfør».



Kolonne «C» har gått fra å inneholde 
ett tekstformat til å inneholde 
datoformat. Lesestaven godtar ikke 
bruk av en del tegn, deriblant 
punktum. Datoformatet må derfor 
endres.



Høyreklikk på kolonne «C» og 
klikk på «Formater Celler».



Klikk på «Egendefinert».



Skriv inn «d mmm» under «Type» 
kolonnen. Bruk mellomrom mellom 
«d» og «mmm». Klikk på «OK».



Resultatet vil da se slik ut. 
En varselfil kan kun 
inneholde to kolonner og 
vi skal nå slå sammen 
kolonne «B» og «C».



Klikk på kolonne «D1» og skriv inn 
følgende kommando:
=b1&« lam»&« »&tekst(c1;«d mmmm»)
Viktig at denne blir skriv riktig, med riktig 
bruk at mellomrom».



Resultatet i «D1» skal da se slik ut.



Høyreklikk på kolonne 
«D1» og klikk på «Kopier».



Venstreklikk i kolonne D2, hold 
knappen inne, dra ned og marker 
kolonne «D» ned til siste individ.
Klikk på «Lim inn».



Resultatet skal da se slik ut.
Siden vi har brukt en kommando i 
kolonne «D» for å slå sammen kolonne 
«B» og «C», kan vi ikke slette kolonne 
«B» og «C» uten at vi har kopiert 
innholdet kolonne «D».



Høyreklikk på kolonne 
«D» og klikk på «Kopier».



Høyreklikk på kolonne «F» 
og klikk på «Lim inn utvalg».



Klikk på «Verdier» og klikk på «OK».



Venstreklikk på kolonne «B», hold 
knappen inne og marker til og 
med kolonne «E». Høyreklikk og 
klikk på «Slett».



Resultatet vil da se slik ut.
Da gjenstår det kun å lagre fila.
Klikk på «Fil».



Klikk på «Lagre som».



Klikk på «Bla gjennom».



Lagre fila ett sted du finner 
den igjen og med ett filnavn 
som gjør at du enkelt 
skjønner at dette er fil for 
sortering etter fostertelling.
Klikk på «Lagre».



Finn fram lesestaven og 
koble den til pc med 
medfølgende kabel.



Slå på lesestaven ved å trykke på 
den største knappen (Read button).



Du skal nå legge fila over på 
lesestaven. Start Tru-Test Ezilink.



Ezilink programmet vil automatisk 
starte søk etter tilkoblede enheter.



Lesestaven er tilkoblet når lesestaven 
øverst til høyre i bilde lyser og det står 
«Connected» nede til venstre.



Hvis du har brukt lesestaven til å registrere fostertelling, så er 
det greit å ta vekk disse innstillingene før du benytter 
lesestaven til andre funksjoner. Når en skal endre disse 
innstillingen må man først lagre og slette all informasjon som 
ligger lagret på lesestaven.

For å lagre informasjonen på lesestaven 
Klikk på «Import all session fra ……».



Lagre fila ett sted du finner 
den igjen. I dette tilfelle under 
mappa Tru-Test. Klikk på «OK».



Lagret data på lesestaven skal 
slettes. Klikk på «Delete».



Alle data er slettet. 
Klikk på «OK».



Klikk på «XRS Configurations» for å 
endre innstillingene på lesestaven.



Klikk på «Custom Field».



Sjekk at «Custom Field» er 
«Enabled». Klikk evnt. på 
«Disabled» feltet for å endre 
til «Enabled» og klikk på 
«Clear All» for å slette 
lagrede innstillingene.



Skriv inn en «#» 
under «Label» og 
klikk på «Save».



Innstillingene er lagret. 
Klikk på «Close».



Da er all informasjon på lesestaven 
slettet og varselfila som ble redigert i 
Excel skal nå legges inn på lesestaven. 
Klikk på «Export Alerts to XRS».



Har du tidligere lagret en varselfil på 
lesestaven, vil den nå bli slettet. 
Klikk på «Export» for å laste inn fila.



Finn frem mappa som fila vi laget i Excel 
ble lagret i. I dette tilfelle «Tru-Test». 
Grunnen til at filen ikke vises er at 
Ezilink programmet leter etter en .csv fil. 
Klikk på «Data File..» og klikk på 
«Microsoft Office….»



Klikk på «Sortering fostertelling 2017» 
og klikk på «Åpne».



Hvis du får opp denne 
meldingen må du lukke 
«Bingesorteringsfila» i 
Excel og prøve på nytt. 
Klikk på «OK».



Varselsfila lastes 
inn på lesestaven.



Bingesorteringsvarselet er 
nå lastet inn på lesestaven 
og er klar til bruk. 



Knarrhultguiden

«Sortering av søyer før lamming».
Del 3.

Sorteringsvarsel, sortert etter antall foster og forventet lammingsdato er nå ferdig.
Lykke til med sorteringen!


