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A. Projektperiode
Projektstart: Januar 2008
Projektafslutning: December 2008.
B. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner
Formål
Farmtal Online er en database, som alle kan tilgå via internettet, og hvori der kan registreres
og gemmes en lang række specifikke og relevante data for landmanden, hans rådgiver og andre inden for landbrugssektoren.
Projektets formål er at indsamle og registrere nye væsentlige nøgletal og tabeller samt få tilført
faciliteter til en nem og sikker indlæsning af disse. Dette for at sikre, at data er:
•
relevante
•
aktuelle
•
tilgængelige for alle interesserede.
Indhold og konklusioner
Der er løbende blevet oprettet nye tabeller for at udbygge den faglige bredde i Farmtal Online.
Der er blevet udviklet import- og eksportfaciliteter til Farmtal Online via XML-format, så Farmtal
Online bliver så rationelt at arbejde med som muligt, både for brugere (landmænd og rådgivere) og dataleverandører.
Det tekniske administrationsprogram er blevet forbedret, så Farmtal Online er lettere at vedligeholde fagligt.
Der er oprettet en lang række tabeller, der er grundlaget for faglig vedligeholdelse og præsentation af Landscentrets budgetkalkuler i Farmtal Online. Selve præsentationen (skærmbilleder)
bliver først udviklet i 2009.
C. Projektets faglige forløb
C.1 Projektforløbet
Følgende aktiviteter er gennemført:
 Oprettelse af en lang række tabeller med data, der er tilgængelige for alle, f.eks. prognosepriser på købs- og salgsprodukter, maskinomkostninger, maskinpriser.
 Oprettelse af tabeller til brug for Landscentrets standard-budgetkalkuler for produktion af
afgrøder og husdyr. Disse er endnu ikke tilgængelige, men forventes i 2009.
 Udvikling af import- og eksportfaciliteter via XML-format.
 Forbedring af det tekniske administrationsprogram til Farmtal Online, så vedligeholdelse af
tabeller og faglige data bliver så rationel som mulig.
C.2 Udbytte af projektet
 Data, der tidligere ikke var tilgængelige for landmænd, er blevet det, f.eks. maskinomkostninger ved forskellige jordbehandlinger
 Både historiske og forventede priser er tilgængelige for alle interesserede brugere
 Relevante landbrugsdata er samlet ét sted
 Data er altid ajourførte
1



Farmtal Online tilgås via internettet og kan dermed tilgås via PDA eller mobiltelefon, uanset hvor landmanden/rådgiveren befinder sig.

D. Offentliggørelse vedr. projektet
Farmtal Online er en database, der kan tilgås af alle via internettet. Alle nye tabeller og ajourføring af eksisterende er derfor umiddelbart tilgængelig via:
Landscentrets hjemmeside www.lr.dk eller www.landmand.dk.
Direkte link:
http://83.91.81.234/Farmtal_Online/Navigation/navigationtree.aspx.
E. Projektansvarlig
Niels Bloch, tlf. 8740 5148, nib@landscentret.dk
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