OVALERT
Správa respondérů bez dojírny

Připojení repsondérů – bez ISO
1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla
se přihlásíme do VeeManageru.
2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
3 Z rozvinuté nabídky zvolíme
políčko „Připojené respondéry“.

4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam
všech zvířat ve stáji. Primárně jsou řazena
zvířata vzestupně podle obojkových čísel,
následně pokračují v řadě zvířata bez
obojkových čísel, seřazená dle čísel ušních.

5 Současným stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F otevřeme vyhledávací
lištu, do které zadáme ušní číslo zvířete, na které chceme respondér navěsit
a vyhledávač najde ono zvíře.

6 Nyní do řádku u příslušného zvířete zadáme 15místné číslo respondéru, který jsme
mu nasadili.

Vepíšeme 15místné číslo respondéru

7 Následně každý přiřazený respondér propojíme se zvířetem stiskem tlačítka uložit.
Je možné takto zadat i více zvířat najednou, nicméně doporučujeme ukládat
průběžně, cca po 10 ks.
8 Mají-li zvířata na obojku krom respondérů také obojková čísla, je třeba jim je
přiřadit v oddílu „Detail zvířete“.

9 Do vyhledávací lišty zadáme ušní číslo zvířete, kterému chceme přiřadit obojkové
číslo.
10 Poté v detailu zvířete vepíšeme obojkové číslo do kolonky CZV a potvrdíme stiskem
tlačítka „Uložit“.

Vepíšeme obojkové číslo

Odpojení respondérů

(prodej zvířat, vyřazení, březí jalovice – pakliže jim respondéry sundáváme)

1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla
se přihlásíme do VeeManageru.
2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
3 Z rozvinuté nabídky zvolíme
políčko „Změnit respondéry“.
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4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam
všech zvířat, která mají napárovaný respondér.

5 Zde vyhledáme konkrétní zvíře, dle ušního či obojkového čísla. Můžeme taktéž
využít vyhledávání na stránce stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F.
6 Propojení zvířete s respondérem vymažeme kliknutím na červené tlačítko s křížkem
v řádku u tohoho zvířete.

7 Mají-li zvířata na obojku krom respondérů také obojková čísla, která jim
nezůstávají, je třeba jim je také odebrat.
8 V menu klikneme na „Detail zvířete“.
9 Do vyhledávací lišty zadáme obojkové číslo zvířete, kterému chceme odebrat
obojkové číslo.
10 Následně v detailu zvířete vymažeme obojkové číslo z kolonky CZV a potvrdíme
stiskem tlačítka „Uložit“.

24

vymažeme

Přendání respondérů z jednoho zvířete
na druhé
(využijeme v případě přímého převěšovaní ze zvířete na zvíře)

1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla
se přihlásíme do VeeManageru.
2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
3 Z rozvinuté nabídky zvolíme
políčko „Změnit respondéry“.
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4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam
všech zvířat, která mají napárovaný respondér.

5 Zde vyhledáme dle ušního či obojkového čísla konkrétní zvíře, z kterého budeme
převěšovat respondér. Můžeme taktéž využít vyhledávání na stránce stiskem
kombinace klávesy CTRL a písmene F.

6 U zvířete, z kterého chceme převěsit respondér na jiné zvíře, zadáme do kolonky
„Číslo zvířete“ v daném řádku ušní číslo nového zvířete, kterému chceme
respondér přiřadit.
7 Změnu potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

8 Mají-li zvířata na obojku krom respondérů také obojkové číslo, které jim nezůstává,
je třeba jim ho také odebrat a stejně jako respondér jej v systému převěsit na nové
zvíře. V menu klikneme na „Detail zvířete“.
9 Do vyhledávací lišty zadáme obojkové číslo původního zvířete, kterému chceme
odebrat obojkové číslo.
10 Následně v „Detailu zvířete“ vymažeme obojkové číslo z kolonky CZV a potvrdíme
stiskem tlačítka „Uložit“.
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11 Poté stejně tak vyhledáme dle ušního čísla nově navěšené zvíře, na které jsme
převěsili respondér ze zvířete původního. Do políčka CZV vepíšeme příslušné
obojkové číslo a opět změnu potvrdíme tlačítkem „Uložit“.

Postup v případě ztráty respondéru
1 Pomocí přihlašovacího jména a hesla
se přihlásíme do VeeManageru.
2 V levé liště menu otevřeme roletku „Ovalert“.
3 Z rozvinuté nabídky zvolíme
políčko „Připojené respondéry“.

4 V hlavní části obrazovky nyní vidíme seznam
všech zvířat ve stáji. Primárně jsou řazena
zvířata vzestupně podle obojkových čísel,
následně pokračují v řadě zvířata bez
obojkových čísel, seřazená dle čísel ušních.

5 Současným stiskem kombinace klávesy CTRL a písmene F otevřeme vyhledávací
lištu, do které zadáme ušní či obojkové číslo zvířete, které ztratilo respondér a byl
mu již fyzicky navěšen respondér nový.
6 Nyní v řádku u příslušného zvířete přepíšeme 15místné číslo ztraceného
respondéru číslem nového respondéru, který jsme zvířeti navěsili.

přepíšeme starý respondér novým číslem
respondéru

7 Následně nový respondér propojíme se zvířetem stiskem tlačítka „Uložit“, které se
nachází nahoře nad či dole pod seznamem navěšených zvířat.

