Vejledniing i opdatering/tilføjelse
e af hund
de/hvalpe
e i databaasen
Tilføjelse
e af nye hunde
h
1. Klikk på ”Anmod om ændringg” under punnktet ”Avlsdaatabase”
2. Indttast stamboggsnr. på den hund du øn sker at oprettte, her er de
et vigtigt at rregistreringssnr. skrives
præ
æcis som på hundens
h
stam
mbog.
3. Herrefter kommer en tom skkabelon, hvoori du skal tilfføje alle oplyysninger om hunden
4. Nårr du har trykkket på Godke
end, bliver hhunden lagt til
t screening, og vil ikke bblive lagt i da
atabasen, førr
end
d at AVR har godkendt hu
unden.
5. Nårr hunden er godkendt,
g
vil man kunnee se den ligge
e under sene
este opdateriinger
6. Derr kan gå op tiil en uge før end at hundden er opretttet

Ændring
g af eksisterende hu
unde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klikk på ”Anmod om ændringg” under punnktet ”Avlsdaatabase”
Indttast stamboggsnr. på den hund du øn sker at ændrre
Indttast de oplyssninger om hunden
h
som skal ændress og klik Godkkend
Hviss man vil læggge et nyt billede på hunnden, klikkes på dette iko
on:
Find
d herefter biilledet og upload det, og klik på dette
e ikon:
Nårr du kan se det nye billed
de på hundenn, kan du navvigere væk fra siden
Herrefter bliver hunden lagt til screeningg, og vil ikke blive lagt i databasen, føør end at AVR
R har
god
dkendt ændrringerne.

Oprettelsse af hvallpe
1. Nårr opdrætter har
h udfyldt sit
s C‐kort, blivver hvalpene
e automatiskk overført til databasen, men skal
stad
dig godkendees af AVR, in
nden de bliveer synlige i daatabasen.
2. Nårr hvalpene err godkendt, vil
v man kunnne se dem liggge under seneste opdatteringer
3. Herrefter kan maan som både
e opdrætter og nye ejere
e, gennemførre ovenståennde punkt ”Æ
Ændring af
eksisterende hu
unde”

BEMÆRK
K
Som opdræ
ætter skal man være opmærksomhed på at man skal udfylde hele
h C kortett inden man klikker på
Godkend.
Hvis man ku
un udfylder dele
d af C kortet, f.eks. kuun 2 hvalpe ud
u 5, og dere
efter klikker ppå Godkend,, vil
systemet ku
un lægge de 2 hvalpe ind
d.
Når man så senere skrivver de sidste 3 hvalpe på C kortet, så vil den ikke lægge de ressterende hva
alpe i
databasen.

Dette bettyder at man
m skal udfylde helle sit C kort inden man
m trykkeer på Godkend.

