Midlertidig løsning for Nortura Eggkontroll
Min side-portalen, der Nortura Eggkontroll ligger, ble i likhet med alle andre datasystemer tatt ned
etter dataangrepet mot Nortura den 21. desember. Den gamle Min side-portalen er vurdert til å ikke
være tilstrekkelig sikker, så den kommer ikke opp igjen. Arbeidet med å bygge en ny Min side-portal
har startet. Inntil den er på plass, lages det midlertidige løsninger for å ivareta de aller viktigste
oppgavene som lå på den gamle portalen. Endelig har det blitt vår tur til å få en midlertidig utgave av
Nortura Eggkontroll! Fra og med nå (mandag 9. mai kl. 10) kan du logge deg på.
Det understrekes av løsningen er midlertidig. Den vil kun ivareta deler av funksjonene Nortura Eggkontroll
hadde fram til 21. desember. Du vil her finne:
1. Produksjonsdata (Verpeliste) med daglige registreringer.
2. Prøvetaking, hvor du finner dato for når salmonella- og middprøve skal tas og resultat for disse
prøvene.
3. Innsettsinfo, med innsettsdato, innsatt antall høner, innkjøpskostnad med mer.
4. Trivselstiltak, der du legger inn startdato for bruk av de ulike trivselstiltak i Nortura standard for
trivselstiltak.
Det er lagt opp til at det kan legges inn verpelistedata via PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Rapporter
Det er dessverre ingen rapporter du selv kan hente opp i den midlertidige løsningen. Vi vil derfor sende ut
rapporter på e-post, med viktige nøkkeltall for innsettet ditt sammenligna med Norturas gjennomsnitt for
driftsformen.
Muligheten til å kunne hente opp rapporter selv vil først være tilbake på den nye Min side-portalen.

Innlogging
Gå inn via https://innmelding.nortura.no.
Du kan også gå inn via Norturas
medlemssider (medlem.nortura.no)
trykker du på knappen "Min Side". Du
kommer da inn på ei ny side, der du
velger "Eggkontrollen".

Du kommer da inn på den felles innloggingssida for landbruket. Logg inn ved bruk av produsentnummer og
passord som tidligere.

Trykk på knappen Fjørfe.
Du skal nå komme inn i verpelista di.
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Utfylling av Verpeliste
OBS! Når du kommer inn i
verpelista, er dagen i dag
første dag i tabellen. Bruk
de blå knappene til å gå en
dag fram eller tilbake eller for
å få fram en kalender.
I denne midlertidige
løsningen, vises alle linjene,
og det er ikke mulig å skjule
noe.
Feltene Totalt antall egg,
Fôropptak, Selvdøde høner
og Avlivede høner har rød
ramme fordi de skal fylles ut
av alle. De andre feltene er
frivillige registreringer. Merk
at dersom du legger inn et
fôrkjøp, så må fôrpris (beløp
uten mva, ikke kilopris) også
fylles ut.
Selvdøde høner og avlivede høner: Fyll ut når det er døde eller avlivede høner. Det er ikke nødvendig å
legge inn tallet 0 de dagene det ikke er noen. Avlivede høner er høner som avlives underveis i innsettet, så
ikke legg inn utrangering (avliving av hele innsettet).
Fôropptak: Alle med fôrvekt fyller ut her hver dag. Dersom du ikke har fôrvekt, krysser du av for det i
Innsettsinfo, da trenger du ikke å fylle ut fôropptak.

Prøvetaking
Du finner
produsentnummer og
«Flokk ID» som skal
skrives på skjema for
salmonellaprøve.
Prøvene vises i lista 14
dager planlagt
prøvetakingsdato.
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Innsettsinfo
Innsettsinfo:
• Her legger du inn innsettsdato, innsatt antall
høner og innkjøpskostnad. Dette må være
registrert for du skal kunne få ut resultater.
• Du kan sette et eget navn/nummer på huset.
• Hvis du ikke har fôrvekt, velger du "nei" på
fôrvekt.
• Etter innsettets slutt, kan du legge inn
diverse inntekter og kostnader, hvis du
øsker det.

Trivselstiltak
Her legger du inn startdato for bruk av ulike
trivselstiltak.
De som har rød stjerne bak, er obligatoriske i
Nortura standard for trivselstiltak.

Vi er fullstendig klar over at denne midlertidige løsningen på langt nær er så god som den Nortura
Eggkontroll vi er vant til. Men det er likevel mye bedre enn ingenting! Arbeidet med den nye Min sideportalen for medlemmer i Nortura er i gang. Her vil Nortura Eggkontroll være tilbake med minst alle de
funksjonene vi hadde før 21. desember – kanskje også noen nye.

Trenger du hjelp? Ta kontakt!
Brit Våga
Sverre Rædergård
Tone Beate Hansen
Trond Pedersen

brit.vaaga@nortura.no
sverre.redergard@nortura.no
tone.beate.hansen@nortura.no
trond.pedersen@nortura.no

918 53 586
408 64 575
416 00 213
908 06 486
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