Telefonnummer till

Seminanmälan 010-471 06 06
Brunstanmälan och tidsangivelse i Växa Sverige
Hur fungerar det?
• Anmälan av insemination vid brunst sker via en talsvarsdator.
•
Upplysning om dagens besökstid sker via talsvarsdator.
•
En inspelad röst hjälper dig att hitta rätt bland koderna.
• Seminanmälan kan ske fram till kl. 07.30 på telefon 010-471 06 06
• Besökstider får du på 010-471 06 06 efter kl 09.00 samma dag som besöket sker.
Att tänka på?
• Kom ihåg att bekräfta din anmälan.
• Ni är alltid välkomna att ringa till driftsplatsen för frågor och rådgivning.
Första gången du ringer kan du få extra information genom att trycka * efter det att telefonist svarat.
• Gör du anmälan via mobilen är det bra att använda använda högtalafunktionen.

Hur man anmäler till vår talsvarsdator

Ger dig möjlighet att anmäla fler åtgärder än enbart seminanmälan,
du kan t.ex. anmäla antal avhorningar och antal dräktighetsundersökningar.
Start 010-471 06 06
Tryck in ditt Medlemsnummer
Välj 1 för brunstanmälan.
Välj 2 för tidsangivelse.
Tryck in ditt medlemsnummer och avsluta med
Lyssna att det är rätt medlemsnummer!
Är numret korrekt bekräfta med 1.
Är numret fel bekräfta med 2 och tryck in rätt nummer.

#

Djurnummer:
(Du kan anmäla upp till 6 djur. OBS ett djur i taget).
Tryck in djurnummer, avsluta med
Vill du avsluta, tryck enbart.

#

#

Meny brunstanmälan:
lnseminering, tryck 1.
Vid valet om tjur. Har du semineringsplan behöver du
inte knappa in den informationen, den finna redan i
systemet.
Meny tjänster:
Dräktighetsundersökning, tryck 1.
Behandling ej brunst, tryck 2.
Veterinärbehandling, tryck 5.
Makulera, tryck#
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Speciella önskemål för besöket:
Tryck 1 och välj högst 2 saker av uppläst meny.
Har du inga önskemål, tryck 2.
Bekräfta - godkännande av din anmälan:
Få anmälan uppläst, tryck 1.
Lyssna och godkänn beställningen, tryck 2.
OBS viktigt att du gör detta för för annars
blir inte din anmälan registrerad.
Lyssna att din anmälan är registrerad.
Annullera beställningen, tryck 3.
Om du vill kan du nu börja om från början genom att
trycka 1 eller helt annullera och avsluta genom att
trycka 2.
OBS! du kan göra nästa knapptryckning även då
telefonisten talar.

Välkommen att ringa
seminanmälan 010-471 06 06
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