Vejledning til parringskortsystemet
Før parringen:
1. Log ind på hjemmesiden - HUSK at det er den opdrætter som skal 'lave' kuldet som skal logge ind!
2. Er man ikke registreret som opdrætter, skal man henvende sig til AVR, som så opretter en.
3. Tjek at begge hunde er oprettet i databasen, findes de ikke skal du selv oprette dem, og sende alle
sundhedsoplysninger til AVR.
Se anden vejledning vedr. oprettelse af hunde i databasen.
4. Kør musen hen over menuen 'Opdræt'
5. Vælg sidste punkt 'Bestil parringskort'
6. Man kan så vælge både han og tæve hvis de er registreret i databasen som aktive
Finder man dem ikke, skal man give besked til AVR om at få dem registreret som aktive.
Man kan så lade være at vælge nogen hunde, og man får et tomt kort som man kan udfylde i hånden.
7. Når pdf'en fremkommer er det vigtigt at man ikke lukker den ned uden først at gemme den på sin
pc, eller printe den med det samme, da den ikke kan fremskaffes igen.
8. Når parringen har fundet sted, indsendes/indscannes kortet til AVR, som så registrerer A kortet og
derefter vil man kunne se under punktet 'Mine parringskort'.
Når hvalpene er født:
1. Tidligst 8 dage efter fødslen og senest 14 dage efter går man inder under 'Mine parringskort' og
klikker på 'Mangler' under B kort ud for det kort som er aktivt
2. Der indtaster man alle oplysninger omkring fødsel
Venligst tjek efter om alt er indtastet korrekt inden man trykker på 'Gem' (det lille grønne
hakketegn).
3. Når AVR modtager besked om at B kort er opdateret, bliver hvalpelisten opdateret med fødselsdato
og hvor mange der er til salg
Når hvalpene er blevet 8 uger:
1. Når hvalpene er blevet 8 uger gammel skal C kortet opdateres, også dette gøres under punktet 'Mine
parringskort', hvor man så klikker på 'Mangler' under C kort ud for det kort som er aktivt
Dette skal gøres senest når kuldet er 16 uger gammel
2. Der indtaster man alle oplysninger omkring hvalpene:
Stambogsnr., chipnr., farve, køn, knækhale, hvide blinkhinder
3. Er der nogen døde efter 8. dagen, husk da at beskrive hvad de er døde af
4. Klik på 'Gem' (det lille grønne hakketegn) og kortet er efter korrekt indsendt
5. Det er muligt at gå ind og rette i C kortet senere, f.eks. hvis en af hvalpene bliver konstateret
kryptorchide senere end når de 8 uger gammel
6. Når man har gemt kortet, bliver hvalpene automatisk lagt i databasen, derfor er det vigtigt at man
ikke går ind og anmoder om at få dem lagt i databasen
7. Når AVR har godkendt dem til databasen, kan man efterfølgende gå ind og plotte de nye ejere ind på
hvalpene

Bemærk:
Min. 1 gang om ugen skal I sørge for at gå ind på jeres B kort og ændre
dem som er til salg, og derefter gemme kortet. Har man ingen
ændringer, kan man enten sende en mail til os, eller man kan også bare
gå ind på B kortet og trykke Gem. Dermed får vi i AVR en besked om at
der er ændret i kortet.
Hvis man ikke gør dette bliver kuldet fjernet uden varsel fra
Hvalpelisten

