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 .1הנחיות להתקנה
 אנו מבקשים לא לבצע התקנות בימי חמישי או שישי.
 ניתן לבצע התקנה זו מגרסה  11ומעלה בלבד!!!
 בשום אופן אין לכבות את המחשב לפני תום המהלך !!!

 .2שינויים כלליים
 חלון יציאות
נוספה אפשרות להדפיס את תעודת המשלוח עם פירוט החישוב לפי דף כחול.
 תוכנית ייצור
הטבלה המסכמת בתחתית החלון של תוכנית הייצור כוללת את סיכום הייצור לפי עונות וגם
את פירוט העברת חלב מהחורף לקיץ .הטבלה יודעת להציג את כל התסריטים האפשריים של
העברת חלב מחורף לקיץ ,בהתאם לחוזר שפורסם לאחרונה ע"י מועצת החלב .בנוסף מוצגת
חריגת הייצור לפי עונות הייצור השונות כלומר חורף א' ,קיץ וחורף ב'.
 גרף תחלובה
מעתה יוצגו גם דרישות על גבי הגרף ,בנוסף ניתן לבחור את סוג הנתונים המוצג ע"י סימון
התיבה המתאימה.
 מחולל דוחות
כאשר בונים דוח לפי אבחנות רפואיות ניתן להציג גם את סיבת הזימון לביקור רופא.
 תקשורת עם Afifarm
כעת ניתן להעביר מנעה לאפיפארם את תוצאות ביקור הרופא וגם טיפולים לא רפואיים
(טילוף ,חיסונים וכו').
 הצגת קרבה בשארות
בחלון רשימות ארועים >> הזרעות נוספה עמודה המציגה את הקרבה בשארות של כל הזרעה
שבוצעה במשק ,פרט להזרעות בפרים צעירים (להזרעות אלו לא מתבצע החישוב בגלל הצורך
לשמור על אקראיות מבחן הפרים) .במידה והקרבה בשארות גדולה מ 3.125% -הערך מסומן
באדום ,מומלץ לקבל קרבה נמוכה מערך זה בכל ההזרעות.
 עדכון תכולות מנעמה
נוספה אפשרות להגדיר במאפייני משק אם רוצים לקלוט מנעמה את התכולות של הבלילים.
יש לסמן את התיבה המתאימה בלשונית הזנה וייצור בחלון מאפייני משק .האפשרות מותנית
בכך שבמרכז המזון יבצעו את ההגדרה המתאימה בתוכנת נעמה.
 רכיב כלכלי
קוד ההוצאה "טרקטורים למזונות" חזר לרשימת קודי ההוצאה בחו"ש .ניתן להשתמש בסעיף
זה לצורך רישום הוצאות טרקטורים ללא הצורך לשייך אותם למזון בודד.
 רכיב כלכלי
נוסף חלון חדש המציג את הפירוט של ההוצאות הקשורות לחו"ש .ניתן להשוות בין תקופות
ובין שנים וכן להציג פירוט של כל תקופה .גישה מתפריט כלכלי >> ניתוח הוצאות חו"ש.
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 רכיב כלכלי
ניתן להציג גרף פאי של התפלגות ההוצאות של חו"ש .גישה לגרף מדוח רוו"ה ע"י לחיצה
כפולה על השורה של חו"ש .מהחלון הנפתח ניתן ללחוץ על האייקון כדי לראות את הגרף.
 רכיב כלכלי
טופלה הבעיה בחלון המציג את השוואת דוח רוו"ה של נעה מול הנה"ח במשק .כעת החלק
של הנה"ח מסוכם אוטומטית באופן הנכון.
 שעת הזרעה
נוספה האפשרות לדווח שעת הזרעה בעת דיווח הזרעה .אין חובה לדווח שעה אך מי שמעוניין
יכול לעשות זאת.
 דוח מקצועי
לדוח הוותיק והטוב נוספה שורה המציגה את ימי המנוחה .גישה לדוח מהתפריט:
חלב >> כללי >> דוחות מקצועיים.
 הדפסת מנה ללא מחיר
כאשר מדפיסים את פתרון המנה ניתן לבחור הדפסה ללא מחירים
בתמר ונעמה.

 .אפשרות זו תהיה גם

 מספרי זכרים לעגלות תאומות לזכר
כעת ניתן להפעיל אפשרות זו בחלון מאפייני משק >> כללי .יש לסמן את התיבה המתאימה.
 ייצוא חלונות מורכבים לאקסל
ניתן לייצא חלק מחלון מרובה חלקים לאקסל  .עושים זאת ע "י מיקוד העכבר על החלק אותו
רוצים לייצא לאקסל ,ואז יש ללחוץ על מקש ימני בעכבר ולבחור את האפשרות ייצוא קובץ.

בברכה ,צוות נעה
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