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Manual för TopCow 
provmjölknings- app  

För att starta upp provmjölkningen behöver du:  

- 1 surfplatta med Android 6, eller senare 

- TopCow Kokontroll- app nerladdad ifrån 

Playstore/ App store 

- 1 skanner, klicka en gång med skanner för att 
parkoppla, om enheten inte är ansluten; se 
kaptitel 10 

- Anslut plattan till internet för att kunna ladda ner 
din besättning i plattan, via wifi eller simkort 

- Inloggningsuppgifterna till appen som är 
skickade till din email. 

- Logga in på appen 

• Lantbrukarna måste höra av sig minst 2 dagar innan planerat 
provdatum till Skånesemin/ Rådgivarna om dom behöver ändra 
provmjölkningsdatum. 

• Lantbrukare som planerar sina egna provmjölkningsdatum 
måste höra av sig till Skånesemin 2-4 dagar innan planerad 
provmjölkning för att provmjölkningen ska läggas till i systemet.  
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Innehållsförteckning  

1. Logga in/ Inställningar 

2. Startmenyn 

3. Synkronisera, hämta 

4. Välj MPR, provtagnings session 

5. Starta provmjölkning 

6. Provtagnings- översikt, bekräfta inmatningar 

7. Extra test, PCR & PAG 

8. Synkronisera, sända 

9. Om du behöver radera data och börja om 

10. Anslut skannern 

11. Konfigurering av Skanner  
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1. Logga in/Inställningar

Det är här du loggar in på ditt konto. Inloggningsuppgifterna till appen är 
skickade till din email. Ange språk, användarnamn och lösenord. Klicka 
sedan på Login.  
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2. Startmeny, förklaring

När man har loggat in i appen ser startmenyn ut såhär. På sidan finns: 

- Starta provmjölkning, här skannar man provkopparna
- Provtagnings session, kalendern med provmjölkningsdatum
- Extra test (här beställer man extra PCR- och PAG- test per individ, vid 

behov.
- Provtagnings översikt, här korrigerar man och bekräftar alla inmatningar 

innan sändning
- Djur, översikt på dina djur som ska delta i provmjölkningen -Synkronisera, 

hämta hem och sänd din provmjölkning här
- Kugghjulet, här ändrar man app inställningar, loggar in och ut, mm.
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3. Synkronisera, hämta

För att ladda ner din provmjölkning och besättning, börja med att 
synkronisera.   

Tryck på ”Synkronisera”      Sedan på ”Synkronisera” 
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3. Ladda ned MPR
När synkroniseringen är färdig ska du välja ”Provtagnings session” för att 
komma till kalendern med dina provmjölkningstillfällen. Tryck på pilen på 
provmjölkningen med rätt datum.
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5. Starta provmjölkning

Välj ”Starta provmjölkning” i huvudmenyn. Då kommer du till sidan 
med inställningar för din provmjölkning.  Se över datum, 
hemmaförbrukning och inställningar innan du bekräftar med bocken. 
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Provtagningsinställningarna, Kontrollera/ ange 

- Datum

- Start- och slut- tider, kan korrigeras i appen, om ni vill ändra på 

de förinställda tiderna inför nästa provmjölkning, kontakta din 

husdjursförening.

- Ange hemmaförbrukning

- Layout, app påverkar endast layouten på appen, Individuell 
inställning rekommenderas, men använd de övriga om så önskas.

- Uttaget prov, ange vilken mjölkning du tar ut provet och vill 

skanna streckkoden på

- Sortera djur efter= hur du vill sortera djuren i listan

- Godkänn med den markerade bocken för att komma vidare 
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Om du är inom tidrammen för en av mjölkningarna blir du automatiskt slussad 
till den aktuella mjölkningen. Om du är utanför tidsintervallen väljer du vilken 
av mjölkningstillfällena du vill registrera. 

Klicka på «Välj» för att komma till listan med dina djur. I den svarta rutan kan 
man söka efter en individ, och man kan även skrolla i listan. I läge «Visa alla» 
 «Nej» så försvinner djuren ifrån listan efterhand som de blir skannade/ 
registrerade.  

Inmatning, Individuell inställning
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När du har valt djur, så ange mjölkmängd med 3 siffror, decimalen kommer 
automatiskt. Om dina mjölkmängder ska importeras via Topcow så 
skannar man endast streckkoden, se bilden till höger. Vid behov kan 
streckkoden skrivas in med tangentbordet.  Här kan man även ange status 
på ett djur, välj status i dropdown- listen bredvid "status" 

Om du är inne på ett djur och vill backa tillbaka till listan, tryck på 
djurnumret, se bilden till höger. 
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Lägg till ett djur som saknas i listan genom att trycka på plustecknet. Du kommer 
då vidare till en lista som innehåller alla hondjur som är på gården. (notera att nu är 
plustecknet grått). När du trycker på djuret du vill lägga till i provmjölkningen 
skickas du tillbaka till föregående lista (notera att nu är plustecket vitt igen). Djuret 
är nu tillagt. Klicka på djuret igen för att registrera streckkod/mjölkmängd. Om inget 
registreras på djuret så försvinner den ifrån listan, och djuret följer inte med till 
översikten.  
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När du är färdig med registreringarna kommer du vidare genom att gå in på ett djur i 
listan och trycka på Pilen i det högra hörnet. Om listan är tom trycker du på "Visa 
Alla" för att komma åt djuren. 

Har du registrerat för mjölkning 1  kommer du ut till startsidan. Om du är färdig med 
registreringarna, eller om du vill registrera mjölkmängder för mjölkning 2 direkt, så 
går du vidare till Provtagningsöversikten. 

**Tänk på att beställa Extra test (PCR/PAG) innan du går vidare/ innan du bekräftar 
dina inmatningar i Provtagnings översikten om du bara registrerar streckkoden under 
mjölkning 1 (gårdar med EMM och automatisk inläsning av mjölkmängder) 

Om du har registrerat för mjölkning 2 blir du automatisk slussad genom Extra test 
innan du kommer till provtagnings- översikten.  

Du når även startsidan när du är färdig genom att backa bakåt med           i v. hörn. 

Ska du registrera mjölkmängder för mjölkning 2 så stannar du kvar på startsidan och sedan 
öppnar Starta provmjölkning igen vid nästa mjölkning.  
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Om du inte hittar djuret du söker, klicka då i «Visa Alla»  «Ja», så visas 
även djuren som har sin/ sjukstatus eller som redan är registrerade. Djur med 
status är lila, djur med registreringar är gröna. Byt status till något mer 
passande, alternativt kasta sin- statusen genom att klicka på “Papperskorgen”. 
Skanna sedan koppen, och fortsätt registrera.  
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6. Provtagningsöversikt

Här ser man en översikt på dina registreringar, samt vad som eventuellt 
behöver kompletteras. Till exempel att ange information såsom 
mjölkmängd/ streckkod vid det andra provmjölkningstillfället.  Efter du har 
kompletterat dina inmatningar måste provmjölkningen bekräftas här 
innan du synkroniserar. 

Längst nere i v. hörn i provtagningsöversikten ser ni hur många ni har skannat/ registrerat 
utav de totala antalet djur som är tillagda i provmjölkningen. 

Färg Betydelse 

Grå Tom 

Orange/röd Ej komplett 

Grön Komplett, prov uttaget 

Ljusgrön Komplett, inget prov uttaget 

Lila  Sinko/ Sjuk 
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Komplettera de uppgifter som behövs. Godkänn inmatningen med 
bocken i hörnan.  
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Ändra status ifrån provtagnings översikten. Klicka på djuret/ 
mjölkningen som du vill ändra status/ kasta prov på. Godkänn 
inmatningen med bocken i hörnan.  
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Klickar man på “Nästa ofullständiga” så kommer appen automatiskt skicka 
dig till nästa djur/mjölkning som behöver kompletteras. När alla inmatningar 
är färdiga, bekräfta dina inmatningar med bocken i hörnan. Efter 
inmatningarna är bekräftade kan man inte göra några ändringar i 
provmjölkningen. “Ofullständigt” är provet om man saknar streckkod, status 
eller mjölkmängd.   
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När alla inmatningar är färdiga så måste man bekräfta samtliga 
inmatningar genom att klicka på bocken i provtagningsöversikten. Om 
du vill lägga extra PCR- eller PAG- test måste du göra det ifrån startmenyn; 
under “Extra test” innan du bekräftar dina inmatningar. När provmjölkningen 
är bekräftad i provtagningsöversikten inaktiveras de övriga funtionerna i 
appen, och man kan inte ändra eller lägga till någon information.   
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Om det finns djur som är ofullständiga när du försöker bekräfta inmatningar 
med bocken  blir du ombedd att ge dessa en status först. Samma status ges då 
till samtliga djur utan status eller registreringar. När detta är gjort måste du klicka 
på bocken igen för att bekräfta dina inmatningar.  

Väljer du "Nej" blir du skickad till start menyn. Observera att dina 
inmatningar ej är bekräftade.  

Väljer du "Nej" blir du tillbaka- skickad till provtagnings- översikten och 
kan fortsätta korrigera dina inmatningar. Observera att dina inmatningar 
ännu ej är bekräftade 



TopCow Kokontroll app, Övriga system 21

7. Extra test, PCR- och PAG- test

Om du redan har PAG- beställt för din besättning så ligger det PAG- test 
på de djuren som är inom den satta intervallen för  
dräktighetsundersökning.Det är endast extra PAG- test, eller om du vill 
göra PCR (Utökad bakterieodling) för något djur som du behöver 
registrera under Extra test. 
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Klicka på djuret du vill registrera på, bekräfta inmatningen med bocken. 
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8. Synkronisera, sända

När allt är registrerat och inmatningarna är bekräftade så ska provmjölkningen 
synkroniseras igen för att sändas. När synkroniseringen är färdig så är 
provmjölkningen sänd.  Statusen ändras till "Färdig".  
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Det går även att se om provmjölkningen är bekräftad och skickad under 
Provtagnings session.  
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9. Om du behöver radera data och börja om

Om du finner dig i situationen att datan i appen ser konstig ut, eller om du 
ombeds att radera och börja om så kan du göra det genom att klicka på 
kugghjulet i start menyn.  

1. Här kommer du tillbaka till inloggnings fönstret, där du även kan byta 
språk. Här anger du ditt lösenord om du behöver logga in på nytt.

2. Klicka här om du endast vill radera dina inmatningar, för att sedan 
synkronisera in din provmjölkning på nytt.

3. Klicka här om du vill radera alla inställningar och samtliga inmatningar i 
appen. Det är också på detta viset man blir helt utloggad ifrån appen. 
Rekommenderas endast om där inte är någon data att sända. OBS! allt 
som inte är synkroniserat, sänt och uppdaterat raderas!
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10. Ansluta skanner

Börja med att trycka på avtryckaren på skannern en gång. Skannern ska pipa till 
och ett blått ljus börjar blinka.   

Om lampan blinkar = Skannern är inte ansluten via Bluetooth   
Om lampan lyser konstant = Skannern är ansluten via Bluetooth 
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För att kontrollera Bluetoothanslutningen eller ansluta för första gången 
kan du enkelt dra fingret från toppen av skärmen i en svepande rörelse 
nedåt, man kan behöva dra en extra gång för att få fram inställningarna.   
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Såhär ser det ut när skannern är ansluten. 
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     Om du inte hittar skannern kan du trycka på ”Fler inställningar”, då 
kommer du till en ny sida där du kan titta under ”Tillgängliga enheter”. 
Anslut till skannern och återvänd till appen.  
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Konfigurering av 
tangentbord till skanner 

1. Börja par koppla en skanner om det inte redan är gjort

2. Gå till surfplattan´s Inställningar

3. Sedan ”Språk och Inmatning

4. Sedan ” Fysiskt tangentbord

5. Gå till inställning för NETUM BlueTooth’s Fysiska tangentbord enl.bild
6. Slå på inställningen ”Visa virtuellt tangentbord”



Skanna streckkoderna för att ändra inställningar 
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