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 03/02/2022 

 נעה -  חידושי גרסה  12.11.07

 

 הנחיות להתקנה  .1

 . בלבד  רביעיעד   ראשוןאנו מבקשים לבצע התקנות בימי  •

 . ביצוע ההתקנה   לפניאת נעה  לסגוריש  •

 ההתקנה! באמצע    לכבות את המחשב אין •

, נא  מלאה  משקה מספר  שהוא  קוד הפעלההקליד בחור "התקנת משק" ול מהלך ההתקנה תדרשו לב •
 להכין אותו זמין.  

יפנו לתמיכת נעה  רופאים וכו'( תזונאים, )מדריכים, יועצים, משתמשים שאינם משק  -התקנת מדריך  •
 . בלבד  ומותר להשתמש בו במחשב אחד אישיקוד ההפעלה למדריך הינו  לצורך קבלת קוד הפעלה.

 

 ים כללי שינויים  .2

 הראשי אייקון חדש של תבל לסרגל  •

 
 
 

 סיווג בני בקר למכרז –חלון רשימות אירועים   •
נושא חדש: סיווג בני בקר למכרז. רפתות שעובדות עם מכרז בני בקר  נוסף  לחלון רשימות אירועים 

 יכולות לראות את נתוני הסיווג של המכרז. 
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 ( SCRללא נתוני חלב ) בלבד, זיהוי ייחומיםקליטת נתוני  –  בקרי חליבה •
, בעיקר במקרים שחולבים  שמעבירים זיהוי ייחומים ללא נתוני חלב יומי  SCRקיימים בקרי חליבה של  

    : יש להיכנס לחלון מאפייני משק<<מאפייני רפת חלב ולסמן את התיבה  במקרה כזה.  עדיין לצנצנות
 "ייחומים בלבד )ללא נתוני חלב(". 

 

 

 

 מתפריט הרכיב הכלכלי  חישוב ערך עדר דוח ניווט מהיר ל  •
הכלכלי. הרכיב  מתפריט  עדר  ערך  חישוב  לדוח  ישירה  גישה  לפי   נוספה  עדר  שווי  כלכלי<<דוח 

 שלוחות, מופק הדוח הבא: 
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 סיכום הגמעות יומי –דוח חדש בתפריט יונקיה  •
נתונים לתאריכים  הדוח החדש מציג את כמויות החלב/אבקה שהוגמעו בכל יום, עם אפשרות לבקש  

מאפייני  לפי  המבוקש  ליום  שהוגמעה  הכמות  תחושב  להיום,  קודם  בתאריך  נבחר  כאשר  קודמים. 
 המשק. 

 מגיעים אל הדוח דרך תפריט יונקיה.
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 ניהול עדר  .3

 הוספת צריכת מזון יומית ליבשה ועגלה  –יומן עבודה   •
 המעקב היומי אחרי כל השלוחות. נוספו הנתונים של צריכת ח"י ליבשה ועגלה, להשלמת 

 

 
 

 

 השתלת קקסטון  –פרמטר לביקור רופא   •
 הפרמטר תוקן כך שהאירוע הראשון יהיה הזרעה מעברת, הימים לאירוע תוקנו בהתאם. 

 
 חלון חדש להכנסת מספר שמציין סוף סדרה של מספרים ממשלתיים •

 תפריט ניהול עדר<<רישום<<הגדרת סדרות מספרי אוזן 
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 מחולל דוחות שדות חדשים ב •
, התנהגות חריגה, סיווג בני בקר, הערות סיווג בני בקר. ניתן לבנות נתוני טבחה  ות הבאים:השד  פונוס

 דוחות עם שדות אלו. 
 

 תוצאות בד' מעבדה   –נאוספורה   •
וירשמו בכרטיס   ממעבדת מאל"ה יקלטו אוטומטית בנעה לנאוספורה  החל מגרסה זו תוצאות הבדיקה  

 פרה. 
 

 דוח מעקב ביצועים תקופתי עם יעדים   –  דוח חדש •
ומשווה בין התקופה  (  KPI’s)הדוח החדש מציג בצורה מתומצתת את הנתונים במדדי ביצוע עיקריים  

אשתקד מקבילה  לתקופה  המשתמש.  ומשווה    , שנבחרה  ע"י  לשינוי  שניתנים  ליעדים  תוצאה גם 
 שחורגת מהיעד שהוגדר נצבעת באדום. 

גם להצגת נתונים בפני הנהלות רפת, מדריכים,  למעקב שוטף של מנהל הרפת והדוח שימושי מאוד  
 יועצים וכו'.  

 מגיעים לדוח דרך תפריט ניהול עדר<<דוח ביצועים תקופתי
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 אוטומטית של תוצאות ב"ה בחלבקליטה שליחה/  •
הושלם מהלך בניית ממשק חדש מול מאל"ה. מעתה ניתן לשלוח את רשימת הפרות שנבדקו להיריון 

 בחלב ולקלוט אוטומטית את קובץ תוצאות הבדיקה.
 , או מתפריט ניהול עדר. כניסה לחלון דרך אייקון חדש דמוי מבחנה בסרגל האייקונים הראשי .1

 
   ראשית את מועד הבדיקה המתוכנן.מגדירים בחלון שנפתח  .2
 מועדי לקיחת הבדיקות בהתאם למקובל במשק.  ניתן להגדיר גם את  .3

 

 
יצרן הבדיקות. שימו לב שניתן להציג את הפרות   ברירת המחדל נקבעה בהתאם להמלצות 

 לב"ה בחלב ביומן העבודה.
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 לחיצה על כפתור "הצג" מציגה את רשימת הפרות לבדיקה כולל מס' המבחנה.  

 
 
 

לאחר מכן ניתן ללחוץ על כפתור שליחת הקובץ למאל"ה. כאשר יגיעו התוצאות הן ייקלטו אוטומטית 
 בנעה. 

( 1חיובי אוטומטית בנעה )אבחנה מס'  יירשם לה היריון    ,שימו לב שפרה שתקבל ב"ה חיובית בחלב
הימים שנקבעו במשק בפרמטר לרופא של ימים לבד' ההיריון הרגילה של הרופא,  שיעברו    רק לאחר 

 יום.  40 -ולא פחות מ פחות יומיים
  

יום    42  -: במקרה שבמשק מוגדר בפרמטר לביקור רופא, לזמן פרות לב"ה רגילה של רופא בלדוגמא 
 : לאחר ההזרעה 

בפרה   .1 ח  28  -נדגמה  ונמצאה  בחלב  להיריון  ו  יובית,יום  נקלט  תוצאות  לה  הקובץ  נרשמת 
 )ב"ה חיובית בחלב(.  516אבחנה 

 . 1קוד אבחנה -רגילהחיובית אוטומטית ב"ה היריון  תרשם להמההזרעה יום  40לאחר שיעברו  .2
 . 2קוד  היריון שלילי אבחנת  לפרה תרשם ( 517במקרה של תוצאה שלילית )אבחנה  .3

 
 

 נוספה התייחסות לחלב יומי   –פרמטרים לביקור רופא  •
רק  נוספה  התכונה  רופא.  ביקור  של  פרמטרים  במספר  יומי  לחלב  להתייחס  האפשרות  נוספה 

 פוריות.-לפרמטרים הבאים: הזרעות מרובות, אחרי שלילי בבד' היריון ולאחר הפלה
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 ?יציאות מתוכננות אם להציג הסוג תצוגה: אפשרות לבחור  –דוח לגו  •
שתיבחר  האפשרות  הייצור.  מתוכנית  היציאות  תכנון  את  להציג  רוצים  האם  לבחור  אפשרות  נוספה 

 תישמר כברירת המחדל לפעם הבאה שיפתח החלון.
 

 
 

 דוח העברה לקב' הכנה להמלטה  •
מתפריט הפיק את הדוח גם למי שבחר בייבוש לפי ימי היריון בלבד. הכניסה לדוח  נוספה אפשרות ל

 . ניהול עדר<<דוחות ניהול עדר<<דוחות ניהול

 

 הוספת אופן תשלום  –דיווח יציאות   •
בחלון דיווח יציאות, למשקים שעובדים עם בני בקר ומדווחים על אופן התשלום, נוסף אופן תשלום  

 . העברה בנקאית  –חדש 

 
 

   הוספת דוח קשירה לחלון טיפולים •
 .  ובחיסונים  נוספה האפשרות להציג דוח קשירה בחלון טיפולים, כפי שקיים בביקור רופא

 האייקון החדש המופיע בחלוןלהפקת הדוח יש ללחוץ על 
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   הוספת כפתור אחזור –רשימות אירועים  •
נוסף כפתור אחזור כדי למנוע את המצב שהדוח רץ מחדש אוטומטית בכל פעם שמשנים את טווח  

 התאריכים הרצוי. כעת הדוח ירוץ מחדש רק כאשר נלחץ על כפתור האחזור החדש 
 

 
 

 
 

 הוספת גיל/ימי חליבה בעת האירוע  – רשימות אירועים •
נוסף שדה המציג גיל בימים לעגלות או ימי חליבה לפרות, במועד לחלונות הזרעות ואבחנות וטיפולים  

 . האירוע
 

 רשימת בני בקר הצגת מס' ממשלתי מלא )כולל ביקורת( ב  •
ולהציג את ספרת הביקורת של המס' שבתמונה  ברשימת בני בקר נוספה אפשרות לסמן את התיבה  

 . הממשלתי
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 נת י זרמה ממויבהזרעה  אירוע על דיווח   •
נוספה תיבת סימון לזרמה ממויינת בחלון דיווח ההזרעות. נעה יודעת לסמן אוטומטית כאשר מדובר 

זרמה -ב לו  שאין  פר  של  במקרה  הסימון  את  אוטומטית  לחסום  או  ממויינת,  זרמה  רק  לו  שיש  פר 
 ממויינת.  

ב מדובר  ב-אם  התיבה  את  ידנית  לסמן  יש  אז  לדוגמה(  קוקיקאטר  )כמו  וגם  גם  לו  שיש  מקרה פר 
ניתן לראות את הנתון בכרטיס פרה  הצורך. וברשימת המלטות   בחלון רשימות אירועים,  לאחר מכן 
 .צפויות

 

  
 

 כפתור שחזור הגדרות מערכת  –פרמטרים לביקור רופא  •
אם הלכתם לאיבוד בפרמטרים של ביקור רופא, שיניתם ואתם לא זוכרים כיצד לחזור, נוסף כפתור 

 הגדרות מערכת" שיחזיר את הערכים לברירת המחדל של המערכת. חדש "שחזור 
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 דיווח מצב גופני מתוך ביקור רופא  •
לחיצה על האייקון   ע"י  בחלון הדיווח של תוצאות ביקור הרופא נוספה אפשרות לדווח ציון מצב גופני

   המתאים. של מ"ג. ראשית יש לבחור את הפרות לדיווח ואח"כ יש ללחוץ על האייקון
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 נטע  .4

 3.5%הסף עולה ל   –קרבה בשארות   •
 .  3.25%מהערך הקודם שעמד על  0.25%, עלייה של 3.5% -ערך הסף לקרבה בשארות עולה ל

יש חשיבות גדולה לשמור את ערף סף נמוך ככל שניתן מכיוון שכל עלייה של אחוז בקרבה בשארות 
העדר הישראלי נמצא במצב  דולר לפרה לשנה )לפי מחקרים אמריקאים(.    25  -גורמת להפסד של כ

( ולא  3%לשאר המדינות, אחוז הקרבה בשארות בפרות הישראליות נמוך מאוד )פחות מ    מצוין יחסית
 במקרה, ורצוי מאוד להמשיך במגמה זו. 

 אינטרבול מומרים מההישנות נתוני  •
המומרים   האינטרבול  ממבחן  הישנות  נתוני  לו  קיימים  אך  בארץ,  מבחן  עדיין  אין  מסוים  לפר  כאשר 

 ום, עם אזכור מתאים בחלון. לישראל, הנתונים יוצגו בצבע אד
 במידה שיש לפר נתוני שיפוט מחו"ל הם יוצגו גם כן, נתוני שיפוט מחו"ל אינם מומרים. 

 . ןבנוסף מוצגת הערה בתחתית החלון המתארת את העניי
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 סינון שורות מסומנות בחלון   -חלון הצגת התאמות   •
שורות מסומנות. את סימון לחלון המציג את ההתאמות בין פרים לפרות נוסף כפתור המאפשר סינון  

 Ctrlמקש לחיצה על באמצעות   השורות הרצויות מבצעים 
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 הזנה .5

   נוסף דוח חדש לפתיחה ישירה מהחלון  –יתרות מלאי  חלון  •
 פירוק פרמיקסיםנוסף אייקון שפותח דוח חדש המציג את יתרות המלאי כולל  

 
 

 Silokingדגם חדש לבקרית של   •
. הדגם החדש יאפשר Siloking DGמכניסה לשוק דגם חדש לבקריות שלה, הנקרא בנעה    Silokingחב'  

ע"י הבקרית   דתיקון אוטומטי של כמות המזון המועמס לפי שינוי בערכי החומר היבש של המזון שיימד
 המזון. במידה והכנסתם בקרית זו לשימוש יש לבחור את הדגם בחלון מאפייני משק.   ת בזמן העמס
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 בנעה  -, כול ההגדרות לבקרית  TMRלכיש  -דגם חדש לבקרית לכיש •
הממשק מול הבקרית החדשה עבר שדרוג משמעותי.  תע' לכיש משיקה בקרית חדשה מותאמת לנעה.  

 . עגלה /לעבודה מול הסלףוברמת העגלה כעת ניתן להגדיר בנעה תכונות חשובות ברמת המזון 

 בחלון מאפייני משק << הזנה וייצורהחדשה  ראשית יש לבחור את הבקרית  (1
 

 

המזון (2 את    -  ברמת  ומגדירים  המזון,  פרטי  את  המציג  לחלון  של  נכנסים  השונות  התכונות 
הכפתור  ההעמסה/ערבול/קיצוץ על  לחיצה  ע"י  החדשים  השדות  כל  על  הסבר  לראות  ניתן   .

 המסומן בחץ אדום 
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 ברמת העגלה  (3
בחלון תכנון העמסת ופריקת עגלות נוספו שדות חדשים המאפשרים להגדיר אפשרויות שונות  

זה ניתן ללחוץ על כפתור המציג את ההסבר על כל  ברמת העמסת המזון לעגלה.   גם בחלון 
 אחת מהתכונות. 
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 לי ככל .6

 יונקיה  -קוד הוצאה חדש  •
 יונקיה.   –לרשימת קודי ההוצאה של נעה נוסף קוד חדש 
 ניתן לדווח אותו כאשר מדווחים חשבונית קנייה. 

 

 

 בברכה, צוות נעה 

 

 

 


