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Uuden Sikavan käyttöohje tuottajille
Uuden järjestelmän Sikava avautuu käyttäjille 17.8.2015. Tässä ohjeessa kerrotaan
uudesta järjestelmästä ja sen käyttämisestä tuottajan tunnuksilla. Käyttöjärjestelmästä
järjestetään avautumisen jälkeen koulutuksia netin välityksellä, joten seuraa ilmoittelua
Sikavan sivuilla. Koulutusta on mahdollista saada myöhemminkin, ole tarvittaessa
yhteydessä Sikavan toimihenkilöihin. Tarvittaessa kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla
osoitteeseen sikava(att)ett.fi tai soittaa Sari Hintikalle 040-178 1581 tai Sanna Nikuselle
0400-363 304.
Yleistä Sikavaan kirjautumisesta
Vaihdoithan vanhan Sikavan salasanasi jo uudeksi salalauseeksi? Järjestelmän
vaihtumisen jälkeen on mahdollista kirjautua Sikavaan vanhoilla tunnuksilla korkeintaan 3
kertaa aina 31.1.2016 asti.
Jos olet unohtanut salalauseesi, voit pyytää järjestelmästä uuden salalauseen kohdasta
”Unohtuiko salalause?”. Järjestelmä lähettää automaattisesti aiemmin ilmoittamaasi
sähköpostiosoitteeseen uuden salalauseen muutamien minuuttien kuluessa. Jos
salalausetta ei tule, tarkista vielä roskapostikansiosi. Jos et saa uutta salalausetta tai olet
unohtanut käyttäjätunnuksesi, ota yhteyttä Sikavan toimihenkilöihin.
Kirjautumisen jälkeinen sivu näyttää tältä:
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Laita ensin hälytykset kuntoon!
Kun olet kirjautunut ensimmäisen kerran, käy heti kohdassa Omat tiedot (hammasrattaan
kuva) asettamassa omat haluamasi hälytykset. Hälytysasetuksissa on valmiina
oletustoiminto, jonka näet kunkin hälytyksen oikealla puolella. Voit muuttaa hälytyksen
haluamaksesi nuolesta klikkaamalla (joko järjestelmän antama viesti = sisäinen viesti,
tekstiviesti =sms tai sähköpostiviesti = email), näin saat jatkossa hälytyksen niistä asioista,
jotka itse koet tärkeäksi. (Kuva alla.)

Hälytysasetusten tuottamat hälytykset eivät enää tule etusivulle, vaan ne näkyvät
kohdasta hälytykset (kuva yllä, vihreä nuoli).
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Kotisivun toimintoja
Terveysluokituksen säännöt, ohjeet ja lomakkeet ym. löytyvät nyt sivun oikeasta
alalaidasta (vanhan Sikavan yläpalkki, alla olevassa kuvassa punaisessa ympyrässä).
Sikavasta on entiseen tapaan mahdollista lähettää viestejä. Viestien painike on
hälytyspainikkeen vieressä oikealla. Tuottaja pystyy lähettämään viestejä
teurastamokäyttäjille ja rekisterivastaaville. Huomaathan, että viestisi näkyvät kaikille ko.
tunnusten omaaville, ne eivät ole henkilökohtaisia viestejä. Näin nopeutamme viesteihin
vastaamista.

Omat tiedot

Kohdasta omat tiedot pääset muuttamaan henkilökohtaisia osoite ym. tietoja. Muista pitää
jatkossa nämä tiedot ajantasaisina, erityisesti sähköpostitietosi, koska salalauseen
unohtuessa saat uuden salalauseen tässä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos olet
pyytänyt järjestelmältä viestejä puhelimeesi, tulee viesti tässä kohdassa ensimmäisenä
ilmoittamaasi puhelinnumeroon.
Salalausetta pääset muuttamaan kohdasta Muuta salalause. Alussa on ohje salalauseen
muodostamisesta. Uusi salalause pitää kirjoittaa kahdesti ja painaa lopuksi kohtaa Muuta
salalause.

17.8.2015

Tilan perustiedot

Kohdasta tila aukeaa yllä olevan kuvan kaltainen valikko. Jokainen sininen palkki aukeaa
sen perässä olevasta valkoisesta nuolinäppäimestä ja sieltä löytyy lisää tietoja.
TH-käynnit ja –suunnitelmat

Täältä löytyvät terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuoltosuunnitelmat.
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Lääkekirjanpito ja tutkimustulokset

Lääkekirjanpidosta löytyy oma ohje, katso kohdasta ohjeet ja lomakkeet.
Tutkimustuloksia voi nyt lajitella sivun yläosan hakuparametrien avulla (otto pvm, tutkimus
pvm, tulos pvm, laboratorio, näytetyyppi, tutkimustyyppi ja tulos, osa näistä toimii myös
sinisen otsikkoviivan nuolista). Haun saat näkyviin klikkaamalla Hae-painiketta. Hae –
toiminnolla voit hakea tiettyjä tuloksia (esim. porsasyskä). Itse tutkimustulospalkista tai
kohdasta Näytä näytteen lisätiedot saat lisätietorivin auki. Positiiviset näytetulokset
näkyvät tuloksissa punaisella pohjalla. Huomaathan, että tässä näkymässä näkyy
automaattisesti tutkimustulokset edellisen vuoden ajalta, jos haluat vanhempia tuloksia,
muuta ottopäivämäärää aikaisemmaksi.
Teurastiedot
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Teurastietojen alta löytyvät entiseen tapaan lihasikojen teurastietotaulukko,
lihantarkastustiedot ja vastuullisen tuotannon mittarit. Muistathan, että lihasikojen
teurastietotaulukossa on tiedot vain lihasioista teuraserittäin (ei yksilötietoa).
Lihantarkastustiedoista löytyvät sekä emakoiden että lihasikojen tiedot erikseen. Tässä
taulukossa on uutta se, että tiedot voidaan viedä Excel-taulukoksi (Excel-pikakuvake),
tietojen hakeminen eri aikajaksoilla on mahdollista entiseen tapaan. Vastuullisen
tuotannon mittarit näkyvät nyt avautuessaan kahdelta vuodelta, vanhemmista arvoista voi
tehdä haun.

