Instruktion om hur man använder HSIMS.
Börja med att gå in på Antagens hemsida. www.antagene.com
Välj språk om du önskar och klicka sedan på den gröna boxen uppe till höger för att
komma till ditt eget konto. Logga in med dina inloggningsuppgifter.
Användarnamnet är normaltsätt din mejladress och kommer du inte ihåg ditt lösenord
kan du klicka på "forgot password" för att få hjälp att skapa ett nytt.
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När du kommer in på ditt konto väljer du HSIMS i bland flikarna.
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Nu får du upp en ruta med "My dogs". Längst ut till höger efter din hunds namn finns det
en kolumn med "Add". Klicka på det blåa plustecknet så att det förvandlas till en liten
grön bock. Din hund är nu tillagd i HSIMS och du och andra kan göra provkombinationer
i verktyget. Din hunds enskilda resultat syns dock inte, det är det bara du som innehavare
av kontot som ser.
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Skrolla lite nedåt på samma sida som du la till din hund/dina hundar och du får upp den
här vyn.
För att göra en provkombination behöver du i den högra rutan välja vilket lands hundar
du vill få upp samt välja "Dogs of outside kennels shared on HSIMS tool". Du kan också
välja om du bara vill se tikar eller hanar.
För att få fram hundarna klicka på "Launch search" när du valt landet du är intresserad av.

För att nu göra en provkombination så klickar du på den lilla blå bocken framför
hundarnas namn som du önskar få se resultaten i från.
Du ser vilka hundar du valt nedanför de två rutorna där du valt hundar, har du en liten
skärm behöver du skrolla ner för att få syn på dem.

När du valt hundarna du vill göra en provkombination på så klickar du på "Start the
simulation", det tar oftast bara några sekunder för att få upp resultatet.
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Så här ser ett färdigt resultat ut från en provkombination.
I den här kombinationen är det en B och en C hund som kombinerats och som synes kan
även kombinationer med C hundar resultera i avkommor som får A. Hundar med C ska

alltså inte uteslutas ur avel!
Det är naturligtvis viktigt att förstå att det här är ett statistiskt verktyg och att HSIMS bara
ger en tydligare bild av hur just SH resultaten skulle kunna tänkas bli i kombinationen.
Naturligtvis finns det många fler faktorer som också spelar in om kombinationen är
lämplig att göra eller inte.
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