INTEGRATION MELLEM
DANSK MARKDATABASE OG
LAGERMODULET

Specifikation af nyt
Lagerstyringsmodul i
tilknytning til Dansk
Markdatabase 2012

1

Indhold
Lagerstyring i Dansk Markdatabase / Mark Online ........................................................................................... 2
Brugerflade ........................................................................................................................................................ 2
Udbytter ............................................................................................................................................................. 4
Webservice ........................................................................................................................................................ 4
Bilag: Specifikation af skærmdesign.................................................................................................................. 4

Lagerstyring i Dansk Markdatabase / Mark Online
I vore nuværende brugerflade i Dansk Markdatabase / Mark Online findes et billede, som summerer årets
forbrug af hjælpestoffer i marken – og de forventede udbytter. Forbrugene er en summering af det, som er
angivet som forventet (eller registeret forbrug på hver enkelt mark).
Summeringerne er de samme data, som er grundlag for overførsel af forventet forbrug af hjælpestoffer fra
Dansk Markdatabase til Ø90 budget.

Brugerflade
I brugerfladen ser det således ud:
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I billedet kan man pt. angive en anden pris for produktet, hvorefter denne ændring i prisen slår i gennem på
alle marker, hvor hjælpestoffet har været anvendt.
Vi har konkrete brugerønsker om, at man også i billedet kan ændre på den summerede mængde, og derefter justere tilførslerne på de enkelte marker. Fx: opsummeringen viser, at jeg har brugt 42,50 l Amistar i
høståret. Men jeg har købt 40 l. Altså vil jeg kunne indtaste 40 l som sum, hvorefter der skal korrigeres på
alle marker.
Men vi har også et ønske om egentlig lagerstyring på produkterne. Ovenstående opsummering skal derfor
udvides med ekstra fire kolonner: Primo, Køb i året, Ultimo og Korr/svind som skal forståes som en kolonne
hvori man kan angive et evt. svind (+/-). Et svind man derefter kan vælge at skulle håndtere som svind, eller
fordele på alle marker i den situation, hvor man skal dokumentere et forbrug på markerne. Dette gælder fx
pesticidregnskab.
Oversigtsbrugerfladen skal have nedenstående udseende:

Primo kolonnen er saldo for produktet ved høstårets start
Køb i året er en sum af de køb af produktet, som er sket i året
Forbrug er summen af forbrug registreret på de enkelte marker
Beregne ultimo er primo+køb-forbrug
Angivet ultimo er den registrerede mængde på lager - statusopgørelse
Korr/svind skulle så være kolonner, hvori man kan angive om forskel mellem registreret ultimo og beregnet
ultimo skyldes svind, eller skal fordeles på markerne.
Altså har vi brug for:
• At kunne angive statusmængde – primo mængde. I mark online 1/8-høståret-1
• At kunne angive køb i løbet af året
• At kunne angive (overføre fra mark online) af forbrug
• At kunne angive statusmængde – slut mængde. I mark online 31/7 høståret
• At kunne angive et svind
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Perioden – start til slut – vil i Dansk Markdatabase / Mark Online som oftest være et høstår som er et år fra
1/8-31/7.
Produkterne vil skulle knyttes til en bedrift – logisk et farmid, men mere anvendeligt på tværs vil være et
CVR-nummer.
Derudover har vi en række kodenumre for produkterne, som det vil være nyttigt for os at kunne anvende
også i lagermodul.

Udbytter
Endeligt skal systemet kunne håndtere udbytter via Lagermodulet. Ovenstående skal derfor udvides med
• et lagerbegreb (silo nummer), hvori udbyttet lægges ind
• når udbytte lægges på lager skal man kunne angive, hvilken mark/hvilke marker det stammer fra
• der skal også kunne knyttes diverse kvalitetsanalyser til et lager

Webservice
Selve webservicen, der udveksler data mellem Dansk Markdatabase og Lagermodulet, skal følge konventionerne i dokumentet: DLBR Lager, Service Description, Version 1.18.
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