VELOS

NÁVOD NA ZADÁVÁNÍ INSEMINACÍ
Vyhledání zvířat:
•

Zvířata, které mají zvýšenou aktivitu zobrazíme kliknutím na „zobrazit výstrahy (hod)“.

Seznam se zvířaty se zvýšenou aktivitou:
•

V záložce „Upozornění“ vidíme zvířata, kterým je potřeba věnovat pozornost
o Zvířata mají zvýšenou aktivitu déle něž pět hodin a nacházejí se s největší pravděpodobností v říji.
Můžeme se podívat i na zvířata zařazená do skupiny „Podezřelá“
o Zvířata mají zvýšenou aktivitu dvě po sobě jdoucí hodiny, nebo výrazně zvýšenou aktivitu a mohla by
jít do říje

•

Zvířata podezřelá

•

Zadávání inseminací a zadávání dalších informací:
•

Přes možnost „Akce“ po rozkliknutí se rozbalí možnosti, které můžeme zakliknout.
 Ověřeno  se zvíře přesune do záložky „Manipulováno“ (pokud ho budete chtít vrátit zpátky jde to
zpět přesunout)
 Říje  potvrzená říje, ale například ze zdravotních důvodů nebudete inseminovat.
 Bez říje  například došlo k přesouvání skupin a zvíře se v říji nenachází, i když tomu aktivita
odpovídá.
 Inseminovat  potvrdíme, pokud zvíře bylo inseminováno.

•

Po rozkliknutím na možnost „Inseminovat“ se otevře okno, kde můžete vyplnit informace.
 Otec  kód/jméno použitého býka
 Datum  kdy byla inseminace provedena.
 Provedl  kdo inseminaci provedl.
 Sdělení  zde můžete vyplnit jakoukoliv informaci ohledně inseminace.
Přidanou událost vždy potvrďte tlačítkem „Potvrdit“

•

Zadávání vyšetření březosti/sono:
•

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

•

Pro zadání události do „Kalendář“ rozklikneme „Upravit“.

•

Otevře se Vám okno pro přidávání událostí  rozkliknutím „Přidat událost“ se otevře okno pro přidávání
událostí (říje, inseminace, zasušení, otelení, kontrola březosti, datum narozen

•

Po výběru „Kontrola březosti“ se zobrazí stejně jako u inseminace možnost doplnit informace.
 Výsledek  Březí, Jalová, Březí?
 Datum
 Provedl  kdo vyšetření provedl.
 Sdělení

NÁVOD NA ODPOJENÍ A PŘIPOJENÍ RESPONDÉRŮ

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 „Základní data“ a rozklikneme „Upravit“.

•

Otevře se Vám okno s informacemi:
 Číslo  číslo obojku (neměníte)
 Plemenářské číslo  ke kterému zvířeti je připojeno (měníte)
 Produkční skupina  kde je zvíře zařazeno pro lepší orientaci ve stáji
 Skupina/stáj
 Responder  číslo responderu (neměníte)

•

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

•

Při změně ušního - plemenářského čísla je důležité změny vždy „Potvrdit“.

Vymazání informací a doplnění nových:
•

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

•

Pro vymazání/zadání událostí do „Kalendáře“ rozklikneme „Upravit“.

•

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

Zadání nových informací o zvířeti:
• Rozkliknutím „Přidat událost“ se otevře okno pro přidávání událostí (říje, inseminace, datum narození…)

•

Po výběru „Datum narození“ se zobrazí stejně jako u inseminace možnost doplnit informace.

•

Při každé změně je důležité změny vždy „Potvrdit“.

