OVALERT
(SK)

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ INSEMINACÍ
Vyhledání zvířat:


Zvířata, které mají zvýšenou aktivitu zobrazíme kliknutím na „zobraziť zvýšenie pozornosti“.

Seznam se zvířaty se zvýšenou aktivitou:



Zde vidíme zvířata, kterým je potřeba věnovat pozornost zařazené v skupině „Upozornenie“
o Zvířata mají zvýšenou aktivitu déle něž tři hodiny a nacházejí se s největší pravděpodobností v říji.
Můžeme se podívat i na zvířata zařazená do skupiny „Podozrivá“
o Zvířata mají zvýšenou aktivitu dvě po sobě jdoucí hodiny

 Zvířata podozrivá

Zadávání inseminací a zadávání dalších informací:


Přes možnost „Akcie“ po rozkliknutí se rozbalí možnosti, které můžeme zakliknout.
 Overené  se zvíře přesune do skupiny „Zariadenie V-scan“ (pokud ho budete chtít vrátit zpátky jde
to zpět přesunout)
 Ruja  potvrzená říje, ale například ke zdravotním problémům nebudete inseminovat.
 Bez ruje  například došlo k přesouvání skupin a zvíře se v říji nenachází, i když tomu aktivita
odpovídá.
 Inseminovať  potvrdíme, pokud zvíře bylo inseminováno.



Po rozkliknutím na možnost „Inseminovať“ se otevře okno, kde můžete vyplnit informace.
 Býk  kód/meno
 Dátum  kdy byla inseminace provedena.
 Vykonávateľ  kdo inseminaci provedl.
 Pripomienka  zde můžete vyplnit jakoukoliv informaci ohledně inseminace.
Přidanou událost vždy potvrďte tlačítkem „Potvrdiť“



Zadávání vyšetření březosti/sono:


Do vyhledávání zadáme číslo zvířete, u kterého chceme vyplnit vyšetření březosti.



Pro zadání události do „Kalendár“ rozklikneme „Upraviť“.



Otevře se Vám okno pro přidávání událostí  rozkliknutím „Pridať událost“ se otevře okno pro přidávání
událostí (ruja, inseminácia, zasušenie, otelenie, kontrola brezivosti, dátum narodenie,..)



Po výběru „Kontrola brezivosti“ se zobrazí stejně jako u inseminace možnost doplnit informace.
 Výsledok  brezivá, nie je brezivá, brezivá?
 Vykonávatel  kdo vyšetření provedl.
 Pripomienka

Informace o zvířeti - LEGENDA
 U každého zvířete je „Legenda“, která slouží jako vodítko pro symboly na časové ose a v grafech.

NÁVOD NA ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ RESPONDÉRŮ

Připojení respondérů na dané zvíře (nové):


Pro spárování nových zvířat do OVALERTU se dostaneme přes „přístrojovou desku“ (hlavní panel
s informacemi) přes „neznáme zvieratá“




Zde připojujete daný respondér ke zvířeti.
Vidíte zde respondéry, které jsou aktivní (načtené anténou), ale nejsou dosud přiřazeny k žádnému zvířeti.



Pro správné připojení musíme vyplnit k danému respondéru:
 (1) Číslo zvieraťa – je obojkové číslo zvířete dle vašeho číslování například obojek 25
 (2) Ušné číslo – uvedeme v celém formátu, nebo v zkráceném „SK000812953283“
 (3) Produkčná skupina – dle skupin, které máte ve stáji „1, 2, 3, 4 apod.“
 (4) Dátum narodenie – vybereme z kalendáře, nebo zapíšeme ve formátu „04-12-2019“
 (5) Dátum otelenia – vybereme z kalendáře, nebo zapíšeme ve formátu „31-08-2021“
 (6) Laktácia – zapíšeme v jaké laktaci se zvíře nachází
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POZOR! je důležité, aby zvířata byli správně přiřazeny k danému respondéru  vždy zkontrolovat:
 Číslo respondéru
 Číslo zvieraťa
 Ušné číslo



Pro uložení změn a spárování zvířete je důležité vždy „Potvrdiť“
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Předání respondérů z jednoho zvířete na druhé


Do vyhledávání zadáme číslo zvířete, z kterého budeme převěšovat respondér.



Pro převěšení obojku z jednoho zvíře na druhé slouží „Základné údaje“ a rozklikneme „Upraviť“.

 Otevře se Vám okno s informacemi:
 Číslo  číslo obojku (neměníte)
 Ušné číslo  ke kterému zvířeti je připojeno (měníte)
 Produkční skupina  kde je zvíře zařazeno pro lepší orientaci ve stáji
 Skupina/ohrada
 Respondér  číslo respondérů (neměníte)



Při převěšení z jednoho zvířete na druhé změníte pouze „Ušné číslo“  jednoduchým vymazáním a
napsáním ušního čísla zvířete nového, který bude mít daný respondér a číslo obojku.



Při změně ušního čísla je důležité změny vždy „Potvrdiť“.

Vymazání informací a doplnění nových:


Pro kompletnost převěšení z jednoho zvířete na druhé je nutné vymazat i „Kalendár“  kde máte informace
k zvířeti týkající se datumu narození, inseminací, kontrolu březosti apod.



Pro vymazání/zadání událostí do „Kalendár“ rozklikneme „Upraviť“.



Pro rychlejší vymazání zadaných událostí jednoduše „zakliknete“ dané události, které chcete smazat a přes
tlačítko „Akcie“  potvrdíte „Odstrániť“

Zadání nových informací o zvířeti:
 Rozkliknutím „Pridať událost“ se otevře okno pro přidávání událostí (ruja, inseminácia, zasušenie, otelenie,
kontrola brezivosti, dátum narodenie,..)



Po výběru „Dátum narodenia“ se zobrazí stejně jako u inseminace možnost doplnit informace.
 Dátum  kdy se narodilo
 Vykonávatel  kdo zadával zvíře
 Pripomienka



Při každé změně je důležité změny vždy „Potvrdiť“.

INFORMACE OHLEDNĚ FARMY/SKUPIN


V této odrážce „Farma“ je přehled průměrné doby žraní/přežvykování u všech skupin.




Všechny skupiny jdou rozkliknou a podívat se detail žraní a přežvykování
Nabízí se nám tady graf „Skupinový model kŕmenia“ – obsazenost žlabu během dne (vrcholy doby krmení)
 Z pravidla by měla být obsazenost žlabu nejvíce po nakrmení/příchod z dojírny/přihrnování




„Denný súčet“ je informace ohledně doby žraní, přežvykování a neaktivity dané skupiny
Po najetí kurzorem na daný sloupec se nám zobrazí informace o daném dni




Pokud bychom chtěli zobrazit všechny zvířata ve skupině rozklikneme „Zobraziť zvieratá“
Pro překliknutí na další skupinu se buď vrátíme na „Prehlad farmy“, nebo jen „šipkou“ posuneme



Po rozkliknutí „Zobraziť zvieratá“ a zobrazí se nám seznam zvířat ve skupině, který si můžeme vytisknout

KONTROLA FUNKČNOSTI RESPONDÉRŮ


Funkčnost respondérů jde zkontrolovat ve „Správy“ a v nabídce vybereme „štatistika respondérov“




Po rozkliknutí se objeví výber, který jen potvrdíme tlačítkem „OK“
Pokud bychom chtěli zobrazit jen určitou skupinu zvířat zadáme pouze číslo skupiny pod kterým daný
seznam zvířat vedeme například skupina 1



Zde vidíme ve sloupci „Dátum“ přihlášení respondéru na signál a frekvenci načítání dat




Při ztrátě respondéru, nebo nefunkčnosti lze respondér zkontrolovat dle „Dátum“
 Součástí je i legenda pro vysvětlení a možnost tisku
Podle datumu nahlášení lze zjistit, zda je respondér stále na signálu

