
DeLaval databaseenhet DCC
Kobler DeLaval celletallsregner DCC til din PC, 
noe som gir dine avgjørelser bedre underlag

Lagre og eksportere data
DeLaval databaseenhet DCC er det naturlige 
suplementet til DeLaval celletallsregner DCC. 
Den gjør det enda enklere å følge opp jurhelse 
og melkekvalitet. DeLaval celletallsregner 
DCC måler det fysiske celletallsnivået 
(SCC) og gir svar med det samme. DeLaval 
databasetilbehør DCC innebærer at du nå 
kan spare og eksportere informasjon fra 
DeLaval celletallsregner til PCen din for 
senere bearbeiding og analyse, -f.eks. for å 
sammenligne tankmelkens kvalitet over en 
lengre periode, eller kontrollere jurhelsen 
historisk. DeLaval databasetilbehør for DCC 
er et praktisk hjelpemiddel for alle DCC-
brukere; melkeprodusenter, veterinærer, 
kvalitetsrådgivere og mindre laboratorier.

Hvordan virker det?
DeLaval databasetilbehør DCC kompletterer 
DeLaval celletallsregner DCC med en 
database. Dette gjør at man kan lagre 
målinger fra melketank og kyr (fjerdedel 
eller totalt). Databasen låses opp ved at 
lisensnummeret registreres via Internet. Når 
den nye programvaren DCCWin er installert 
på din PC kan du ta imot data ved enkelt å 
koble en kabel fra din DeLaval DCC til PCen, 
og sende dataene til den nye programvaren. 
Med ALPRO® Windows™ 6.5 eller høyere, 
kan dataene automatisk sendes til riktig plass. 
Alternativt kan du importere dataene til et 
kalkyleprogram og lage egne lister og grafer.
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Funksjoner
• Lagring av data i DeLaval celletallsregner DCC (opp til 

255 målinger). Du behøver ikke notere på papir.

• Se igjennom dataene på DCC-displayet, sorter etter ku og 
tankprøve

• Importer lagrede celletallsregninger i DCC til PCen din 
via programmet (DCCWin).

• Se dataene i lister.

• Skriv ut dataene i lister.

• Eksporter data fra DCCWin til andre program som 
ALPRO® Windows™ 6.5 eller kalkyleprogram som 
Excel®.

• Lag lister, diagram og rapporter etter dine egne behov.

Dra nytte av fordelene idag
• Utskrift av sjekklister som kan tas med til fjøset. 

• Bedre overblikk ved langsiktig lagring av alle dataene pr. 
ku (fjerdedel, totalt) og melketank.

• Bedre oversikt pr. kunde – om brukeren er en veterinær, 
kvalitetsrådgiver eller et laboratorium.

• Rask oppdagelse av ev. forandringer i melketankens 
celletall.

• Enkelt å arbeide med hver ku sin individuelle historie 
angående jurbetennelse, ved samtlige laktasjoner.

• Grafiske presentasjoner gjør det lett å oppdage kritiske 
forandringer.

Tekniske data

Produktinnhold:
Program-CD (DCCWin), lisensnummer, instruksjonsbok, 
seriekabel DB9F/M

Systemkrav:
• Programvare til DeLaval celletallsregner DCC versjon 

1.50 eller høyere. Eldre versjoner er lette å oppgradere.

PC-krav:
• Intel Pentium eller tilsvarende, 90 MHz prosessor eller 

høyere
• 96 MB RAM, 160 MB HD
• CD-ROM-drive
• COM-port (RS-232 9-pols hankontakt)
• Microsoft® Windows™ NT 4.0/2000/XP/ME eller 98

Graf i ALPROTM Windows™ over 
celletallet i tankmelken

Lagrede målinger overført fra DCC 
til PC-programmet DCCWin.


