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Indledning	  
Dyrlæger	  &	  Ko´s	  LandmandsWEB	  er	  en	  fælles	  platform	  for	  dyrlæge	  og	  besætningsejer	  til	  udveksling	  
af	  dokumenter,	  herunder	  lovpligtige	  godkendelser.	  	  

Systemet	  lever	  op	  til	  den	  seneste	  krav	  i	  lovgivning/bekendtgørelse/vejledning	  og	  kan	  således	  
erstatte	  de	  nuværende	  papirudgaver	  af	  dokumenterne.	  

Ved	  spørgsmål	  af	  driftsmæssig	  karakter	  (adgangskode,	  adgang	  til	  mapper	  etc.)	  skal	  vores	  hotline	  hos	  
jyskIT	  kontaktes	  på	  tlf	  76	  60	  23	  23	  eller	  mail	  servicedesk@jlbr.dk	  

LandmandsWEB	  
Du	  får	  adgang	  til	  din	  besætnings	  LandmandsWEB	  gennem	  det	  link	  du	  har	  fået	  tilsendt	  med	  mail	  ved	  
oprettelsen.	  I	  samme	  mail	  finder	  du	  også	  dit	  brugernavn	  og	  adgangskode:	  

Velkommen	  til	  Dyrlæger	  &	  Ko	  LandmandsWEB	  

Din	  dyrlæge	  har	  oprettet	  dig	  som	  bruger	  på	  vores	  LandmandsWEB.	  

Det	  betyder	  at	  du	  fremover	  har	  mulighed	  for	  at	  modtage	  rapporter	  mv.	  fra	  dyrlægen	  i	  elektronisk	  udgave,	  samt	  godkende/underskrive	  
online.	  

Når	  din	  dyrlæge	  lægger	  dokumenter	  på	  LandmandsWEB,	  vil	  du	  automatisk	  blive	  varslet	  herom	  via	  e-‐mail.	  

Har	  du	  spørgsmål	  til	  hvad	  du	  kan	  bruge	  LandmandsWEB	  til,	  kan	  du	  snakke	  med	  din	  dyrlæge	  om	  det	  på	  næste	  besøg	  –	  her	  kan	  du	  også	  få	  at	  
vide	  hvornår	  dyrlægen	  overgår	  til	  elektroniske	  udgaver	  af	  dokumenterne.	  

Du	  åbner	  LandmandsWEB	  ved	  at	  klikke	  på	  nedenstående	  link	  og	  anvende	  nedenstående	  brugernavn	  og	  adgangskode.	  	  

Har	  du	  spørgsmål	  til	  login,	  adgangskode	  mv.	  kan	  du	  kontakte	  vores	  IT	  hotline	  på	  	  

tlf.	  7660	  2323	  eller	  mail	  servicedesk@jlbr.dk	  

	  

Med	  venlig	  hilsen	  

Dyrlæger	  &	  Ko	  

	  

Link	  til	  LandmandsWEB:	  	  

Brugernavn:	  CHR-‐nummer	  

Adgangskode:	  	  

Har	  du	  problemer	  med	  adgangen	  til	  LandmandsWEB	  skal	  du	  kontakte	  vores	  hotline.	  

Første	  gang	  du	  besøger	  LandsmandsWEB	  kan	  du	  med	  fordel	  oprette	  den	  som	  en	  genvej	  på	  
Skrivebordet	  eller	  som	  Favorit	  i	  din	  internet-‐browser	  –	  kontakt	  vores	  hotline,	  hvis	  du	  er	  i	  tvivl	  om	  
hvordan.	  

Hver	  gang	  din	  dyrlæge	  lægger	  nye	  dokumenter	  på	  din	  LandmandsWEB,	  vil	  du	  modtage	  en	  e-‐mail	  om	  
at	  du	  har	  nye	  dokumenter.	  Alt	  efter	  hvilken	  type	  dokument	  der	  er	  tale	  om,	  vil	  du	  blive	  bedt	  om	  
godkendelse	  –	  se	  mere	  under	  ”Notifikationer	  og	  godkendelse”	  
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Når	  du	  åbner	  LandmandsWEB	  vil	  det	  første	  du	  ser,	  være	  denne	  oversigt	  over	  ”Åbne”	  (dvs.	  
dokumenter	  der	  kræver	  din	  godkendelse)	  –	  er	  der	  ikke	  nogen	  åbne	  dokumenter	  der	  afventer	  
godkendelse	  vil	  det	  første	  skærmbillede	  være	  tomt.	  	  

	  

Når	  du	  vil	  åbne/læse	  et	  dokument,	  trykker	  du	  på	  det	  med	  musen	  (venstre	  knap)	  og	  dokumentet	  
åbnes	  (se	  markering	  A).	  	  
	  
Bemærk:	  har	  du	  ikke	  allerede	  den	  gratis	  udgave	  af	  programmet	  Acrobat	  Reader,	  skal	  dette	  
installeres	  før	  du	  kan	  begynde	  at	  anvende	  LandmandsWEB,	  idet	  de	  fleste	  af	  dine	  dokumenter	  vil	  
være	  gemt	  i	  det	  såkaldte	  PDF-‐format.	  	  
Du	  finder	  den	  på	  http://get.adobe.com/dk/reader	  

I	  menuen	  i	  venstre	  side	  (se	  markering	  B)	  kan	  du	  vælge	  mellem	  de	  forskellige	  dokumentmapper	  –	  i	  
dokumentmapperne	  finder	  du	  alle	  dine	  gamle	  dokumenter.	  	  Hver	  gang	  du	  godkender	  et	  åbent	  
dokument,	  vil	  det	  blive	  flyttet	  til	  en	  af	  disse	  mapper.	  Tryk	  på	  mappens	  navn	  for	  at	  se	  de	  gemte	  
dokumenter.	  

Notifikation	  og	  godkendelse	  

Lovgivningen	  kræver	  at	  visse	  typer	  dokumenter	  underskrives/godkendes	  af	  besætningsejeren.	  Dette	  
kunne	  eksempelvis	  være	  en	  Kvartalsrapport.	  

Når	  din	  dyrlæge	  lægge	  en	  Kvartalsrapport	  på	  din	  LandmandsWEB,	  vil	  du	  modtage	  en	  e-‐mail	  med	  
besked	  om	  det	  nye	  dokument,	  link	  til	  dokumentet	  samt	  besked	  om	  at	  det	  kræver	  din	  godkendelse.	  
Godkender	  du	  ikke	  dokumentet	  indenfor	  den	  tid	  der	  er	  bestemt	  i	  lovgivningen,	  vil	  din	  dyrlæge	  blive	  
varslet	  om	  dette	  og	  tage	  kontakt	  til	  dig.	  

Godkendelse	  af	  dokumenter	  sker	  ved	  at	  trykke	  på	  knappen	  til	  venstre	  for	  dokumentnavnet	  og	  så	  
vælge	  ”Godkend	  dokument”	  (se	  markering	  C).	  	  

Derved	  åbnes	  et	  pop-‐up	  vindue,	  hvor	  du	  igen	  	  
bekræfter	  at	  ville	  godkende	  dokumentet,	  ligesom	  	  
vi	  viser	  hvilke	  informationer	  vi	  gemmer	  om	  god-‐	  
kendelse	  (brugernavn,	  IP-‐adresse	  mv.).	  

	  

A	  
B	  

C
A	  

D
A	  

E	  
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Det	  netop	  godkendte	  dokument	  forsvinder	  derefter	  fra	  oversigten	  ”Åbne”	  og	  flyttes	  til	  den	  relevante	  	  
mappe	  (som	  eksempelvis	  mappen	  ”Kvartalsrapporter”	  hvis	  der	  var	  en	  Kvartalsrapport	  der	  blev	  
godkendt).	  

Kontrolmyndighederne	  
Ved	  kontrolbesøg	  i	  besætningen,	  kan	  du	  fremvise	  LandmandsWEB	  og	  vise	  hvornår	  diverse	  
dokumenter	  er	  modtaget	  og	  godkendt	  –	  for	  hvert	  dokument	  (der	  kræver	  godkendelse)	  registrer	  vi	  
nemlig	  hvem	  der	  har	  sendt	  det,	  godkendt	  det	  og	  hvornår.	  Disse	  oplysninger	  står	  ved	  siden	  af	  
filnavnet	  på	  dokumentoversigten.	  	  

I	  nedenstående	  eksempel	  har	  jeg	  åbnet	  mappen	  ”Kvartalsrapporter”	  og	  kan	  se	  en	  oversigt	  over	  alle	  
mine	  kvartalsrapporter	  og	  hvornår	  jeg	  har	  godkendt	  disse.	  

	  

HUSK	  DERFOR:	  din	  adgang	  til	  D&Ko	  LandmandsWEB	  er	  kun	  til	  dit	  eget	  brug	  og	  ikke	  til	  deling,	  eller	  
noget	  der	  må	  ”lånes”	  ud	  til	  en	  ”der	  lige	  hjælper...”	  idet	  den	  fungerer	  som	  din	  digitale	  underskrift	  

Installation,	  brugerstyring	  og	  support	  	  
Support	  sker	  direkte	  via	  vores	  hotline	  og	  er	  således	  ikke	  noget	  din	  dyrlæge	  er	  blandet	  ind	  i.	  	  

Du	  finder	  link	  til	  support	  i	  menuen	  i	  venstre	  side	  (se	  markering	  D)	  –	  alternativt	  kan	  du	  ringe	  på	  tlf.	  
7660	  2323	  eller	  sende	  en	  mail	  på	  servicedesk@jlbr.dk	  

På	  LandmandsWEB	  har	  du	  endvidere	  adgang	  til	  en	  hjælpefil	  –	  via	  det	  lille	  blå	  spørgsmålstegn	  i	  
øverste	  højre	  hjørne	  –	  se	  markering	  E.	  

Udover	  din	  egen	  adgang	  til	  LandmandsWEB	  som	  besætningsansvarlig,	  har	  du	  mulighed	  for	  at	  få	  
oprettet	  ”kigge-‐brugere”	  –	  dvs.	  brugere	  der	  har	  adgang	  til	  at	  se	  dokumenterne	  i	  mapperne,	  men	  ikke	  
har	  adgang	  til	  at	  godkende	  disse.	  Det	  kunne	  eksempelvis	  være	  fodermester,	  flere	  driftsenheder,	  
foderkonsulenter	  og	  andre.	  

Oprettelsen	  af	  disse	  foregår	  manuelt	  via	  din	  Dyrlæger	  &	  Ko	  dyrlæge.	  	  

D&Ko	  LandmandsWEB	  er	  100%	  server-‐baseret	  og	  der	  installeres	  således	  ikke	  noget	  på	  din	  egen	  
computer.	  Adgangen	  til	  LandmandsWEB	  sker	  via	  link	  i	  den	  velkomst	  e-‐mail	  du	  modtager,	  når	  din	  
dyrlæge	  opretter	  dig.	  


