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 נעה - חידושי גרסה 12.08.00

 

 הנחיות להתקנה .1

  א' עד ד' בלבדאנו מבקשים לבצע התקנות בימי. 

  ההתקנה!באמצע  לכבות את המחשב איןפן בשום אוביצוע ההתקנה ו לפניאת נעה  לסגוריש 

 נא להכין מלאה משקהמספר ברפתות פעילות זהו  .קוד הפעלהמהלך ההתקנה תדרשו להקליד ב ,
 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.

 

 יםכללישינויים  .2

 הגדרת הרשאות לחלונות ספציפיים 
  נוספה האפשרות להגדיר הרשאות משתמשים לחלק מהחלונות ה"רגישים" בנעה. לשם כך יש

דרך לחלון תשתיות<< הגדרת משתמשים ולהגדיר משתמש חדש. לאחר מכן יש להיכנס  סלהיכנ
ולהגדיר את החלונות להם יש הרשאה למשתמש החדש  הרשאה לחלונותהגדרת  תפריט תשתיות<<

 שהוגדר.
 להקליד חובה, כי מרגע שמפעילים אותה מומלץ להשתמש באפשרות זו רק אם ממש זקוקים לזה

 .בכניסה לנעה סיסמא
 נעה.  יש לזכור שברירות המחדל לשם המשתמש והסיסמא הן: נעה

  הצגת דוח עגלות לפי קב' גיל –יומן עבודה 
אפשרות מתוך יומן העבודה לפתוח את דוח סיכום עגלות לפי קבוצות גיל. בחלון המקדים נוספה 

בדוח המופק, מספרים  לדוח ניתן לקבוע את ערכי היעד לכל פרמטר בדח בעמודה המתאימה.
 החורגים מיעדים שהוגדרו יסומנו באדום.

  התראה על שינוי בניצולת המזון –יומן עבודה 
לק"ג חלב )ממוצע שבועי(, כעת ניתן להגדיר את ניצולת המזון מוצגת ביומן העבודה תחת השם ח"י 

הסף לקבלת התראה במקרה של שיפור או הרעה בניצולת המזון. ההגדרה מתבצעת בחלון הגדרות 
 יומן אליו מגיעים מיומן העבודה, כפי שמודגם בצילום החלון הבא:

 

  עילות שהוגדרהאישור ביצוע פ –יומן עבודה 
לחלון פעילויות מזדמנות/קבועות נוספה אפשרות לקבוע האם לאשר ביצוע הפעילות בסיומה או לא. 
במידה ונסמן את התיבה, תופיע ביומן התראה עד שיבוצע אישור. לחיצה על השורה המתאימה 
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 ברשימת הפעילויות ביומן, פותחת את חלון האישור כפי שמודגם בצילום החלון הבא:

 

  עם קו תחתון  נתון חריגהדגשת  –יומן עבודה 
 לטובת עיוורי הצבעים שבינינו הוספנו קו תחתון להדגשת נתון חריג ביומן העבודה

 
 

 יה אפקטיבית(יהפר ב)חישו שינוי אופן קביעת האב בעת דיווח המלטה 
את  בעת דיווח המלטה, במידה והיו יותר מהזרעה אחת לפני ההתעברות, יש פונקציה שמחשבת

. מה שמשפיע על החישוב הוא של הוולד ההפריה האפקטיבית ובהתאם לכך קובעת את זהות האב
עם הפרש של  כפי שמדווח בהמלטה. דוגמא: אם לפרה היו שתי הזרעות משני פרים שונים מצב הוולד

מצב אבל ממועד ההזרעה האחרונה,  ,ימי היריון 260, וההמלטה התרחשה לאחר ןיום ביניה 30עד 
כאפקטיבית ולא ההזרעה האחרונה שדווחה.  לאחרונה" תיחשב ההזרעה הקודמת תקיןולד דווח "הו

במידה ומצב הוולד שדווח הוא "פג" או "אנורמלי" תיחשב ההזרעה  בהתאם לכך יוצג האב של הוולד.
 האחרונה כאפקטיבית והאירוע יחשב כהפלה.

 שליחת קובץ ללשכה 
 החזרנו את האפשרות לשלוח קובץ ללשכה הווטרינרית. הקובץ נבנה בהתאם לדרישות השו"ט.
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יש לסמן את התיבה המתאימה כפי שמופיע בצילום החלון בכניסה הראשונה לנעה לאחר ההתקנה 
 הבא:

 

 
 

השימוש באפשרות זו משחרר את  הקובץ ישלח באופן אוטומטי אחת לחודש ללשכה. ,לאחר הסימון
 מהצורך להפיק קבצי אקסל שונים ללשכה, המהלך מתואם עם אנשי השו"ט.המשק 

 

 העברה אוטומטית של הקובץ לחקלאית 
לחודש.  5 -לבקשת החקלאית הכנסנו מנגנון אוטומטי שמעביר את הקובץ החודשי לחקלאית ביום ה

מומלץ לא לשנות את  ניתן לשנות את יום ההעברה בחלון מאפייני משק<< מאפייני רפת חלב.
 ההגדרה אלא אם כן תגיע בקשה לכך מהחקלאית.

 התנהגות חריגה של פרה 
נוספה אפשרות לציין התנהגות חריגה של פרה דוגמת פרה שבועטת או כל התנהגות חריגה אחרת 

 ת האירוע מתבצעת בכרטיס פרה, כפי שמופיע בצילום החלון הבא:סשרוצים לציין בכרטיס פרה. הכנ
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 וע שהוקלד בכרטיס יופיע בדוח הליכה לביקור, דוח למזריע, דוח חיסונים ודוח קשירה לרופא.האיר

 
 ניהול עדר .3

 גרף תחלובה 
 .ע"י סימון התיבה המתאימה בגרף תחלובה ניתנים להצגהאירועי בריאות עטין 

 

 חיסון סלמונלה בביקור רופא 
 ."הזרעה"במקום  "הזרעה מעברת"הפרמטר לאירוע ראשון השתנה ל

 
  מצב גופני –רשימות אירועים 

היום בו התקבל  נוספה עמודה חדשה "ימים לשיא חלב". עמודה זו מציגה אתבתצוגה של מצב גופני, 
שיא שהתקבל בכל התחלובה ולא " מציגה את חלב יומיחלב  ממוצעהעמודה "שיא החלב בתחלובה. 

לבדוק את ההפרש בימים בין יום מתן מעניין  רק עד תאריך מתן צ"ג שיא חלב, כפי שהיה עד היום.
 הציון לבין שיא החלב בפועל.

 

 iTrim – ממשק מנעה לתוכנת הטילוף 
iTrim  היא אפליקציה שפותחה ע"י החקלאית לסביבת אייפד ומאפשרת תיעוד מדוקדק של מצב

הטלפיים של הפרות בעת טילוף. לבקשת החקלאית פיתחנו ממשק נתונים אשר מעביר את נתוני 
 ת המיועדות לטילוף בקובץ שנשלח במייל אל המטלף.הפרו

יכול מעתה להגדיר זאת בחלון מאפייני משק ע"י סימון התיבה  iTrimמשק שמשתמש בתוכנת 
המתאימה כפי שמודגם באיור הבא. יש לשים לב שצריך למלא את כתובת המייל של המטלף על 

 .iTrimמנת שניתן יהיה להעביר את הקובץ שנעה מייצרת לאפליקציית 
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: 
 

ביצוע טיפולים ולהוסיף שורה, אירועי גוף<<  להכנת הקובץ בנעה יש להיכנס מתפריט: ניהול עדר<<
יש לבחור שם טיפול "טילוף" וסוג טיפול "לפי פרמטרים" וכעת יש ללחוץ פעמיים על השורה ונפתח 
חלון המציג את הפרות לטילוף. ברירת המחדל שתופיע לסיבת הזימון היא "טילוף שגרתי" אך ניתן 

המתאים בתפריט )מסומן בחץ( על מנת לייצא את  לשנות אותה בחלון. כעת יש ללחוץ על האייקון
 . iTrimהקובץ במייל ל

 
 
 

 גישה לחלון פרמטרים לזימון אוטומטי 
 הגישה לחלון הועברה מהתפריט הראשי לחלון ביקור רופא כפי שמופיע בצילום החלון הבא:
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 דוח ביקור רופא מקוצר עם פונט מוגדל 
בנוסף לדוח הקיים, אשר מתאפיין בכך שההדפסה היא בפונט הוספנו דוח חדש להליכה עם הרופא, 

 מוגדל והתצוגה מקוצרת )אירוע רפואי אחרון בלבד(. גישה לדוח מחלון ביקור רופא, מהאייקון הבא:

 
 

 שורה אחת לכול פרה וחלב יום אחרון בלבד.פונט גדול, , כך נראה הדוח המקוצר החדש
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  לביקור רופאמצב גופני וחלב יומי לפרמטרים 
בפרמטרים לביקור שהוקמו ע"י המשתמש ובפרמטרים לא הוזרעה/חוסר תאנה נוספה האפשרות 

 לב יומי לצורך ההגדרות של הפרמטר, כפי שמופיע בצילום החלון הבא:להשתמש במצב גופני ובח

 
 

 בביקור רופא דוח הליכה 
 כפי שמופיע בצילום החלון:בבדיקה לאחר המלטה יוצג בסוגריים אורך ההיריון שקדם להמלטה, 

 
 

 סיבת פסילה – דוח הליכה בביקור רופא 
 סיבת פסילה תוצג בדוח הליכה לביקור רופא, כפי שמופיע בצילום החלון:

 
 

 הודעה על ימים לזימון חוזר 
בחלון מאפייני משק <<מאפייני רפת חלב נוספה האפשרות לסמן האם מעוניינים בהצגת התרעה על 

 לזימון חוזר לפרות שזומנו ידנית לביקור.אי דיווח ימים 
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 דיווח על רבע באבחנת דלקת עטין 
בדיווח אבחנה בנושא "מחלות עטין" נוסף כפתור המאפשר לדווח נתוני רבע, כפי שמופיע בצילום 

 החלון הבא:

 
 
 

 שיפור הממשק לביצוע ביקורת חלב ידנית 
 לתאריך ההקמה בהכרח.בהקמת הביקורת, רשימת הפרות תהיה מעודכנת ליום הביקורת ולא 

 בהקמת ביקורת חלב יקלטו אוטומטית נתוני החלב היומי מבקר החליבה ויתעדכנו בחלון הביקורת.
 ן. בחלון עדכון תוצאות הביקורת הוסרו עמודות לא רלוונטיות מהחלו

 

 הצגת כייל נוגדנים של בת שחפת 
בקליטת קובץ תוצאות מעבדה מבריאות העטין ייקלטו נתוני כייל הנוגדנים לבת שחפת. נתונים אלו 

 .יוצגו בשדה "הערה"
 

 העברת נתוני ביקורת חלב ל- Lely 
 בהעברת הנתונים לרובוט ללי יועברו תוצאות ביקורת החלב האחרונה.

 

 קניית עגלות או פרות – תוכנית ייצור 
 לקניית עגלות הרות, כעת ניתן לציין בשורות נפרדות קניית פרות או קניית עגלותנוספה שורה חדשה 

  .הרות
 

  אחוז ההפלות –תוכנית ייצור 
בחלון הפרמטרים לתוכנית ייצור ניתן לקבוע את אחוז ההפלות במשק או לחשב אותו עפ"י נתוני 

 המשק.
 

 מכירה דרך אג' בני בקר 
תיבה המציינת שהמכירה היא הבני בקר ניתן לסמן  בחלון יציאות את  ודתבמשקים שמוכרים דרך אג

בני בקר לצורך שיפור  ודתסימון התיבה יאפשר שליחת קובץ פרטי התשלום לאג בני בקר.אגודת דרך 
  המעקב אחרי תשלומי הסוחרים.

שרשום תן לבצע קישור בין הסוחר , ניבני בקרחיצונית מאגודת בנוסף נעה קולטת טבלת סוחרים 
 בנעה במשק לסוחר שרשום בטבלת סוחרים של בני בקר.

 

  עגלות להזרעה ראשונה –דוח חדש 
, דוח עגלות להזרעה בתפריט ניהול עדר <<דוחות ניהול עדר <<דוחות ניהול, נוסף דוח חדש

ראשונה. הדוח מציג את התאריך להזרעה ראשונה לכל עגלה ועגלה בהתאם לבחירת המשתמש, 
 ., כפי שמופיעה בחלון הפרמטרים של תוכנית הייצורנעההמלצת לפי תכנון משק או 

 
 

 חלב .4

 דוח חריגי סתס גם לביקורות ניסוי 
מהפרות  95%כעת ניתן יהיה לראות גם תוצאות של חריגי סת"ס לביקורות ניסוי. התנאי הוא שלפחות 
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 השתתפו בניסוי ויש להן תוצאות.
 
 
 
 
 

 
 נטע .5

 פרות עתודה בנטע 
המטרה היא להביא לידי כך שהעתודות יוזרעו עם הפרים תופיע בנטע. המלצת שידוך מוועדת טיפוח 

 המתאימים.
 
 

 הזנה .6

  ההזנהביצוע דוח חדש למעקב יומי אחרי 
ליום ברמת קבוצה או עגלה  הדוח מפרט את ביצוע ההזנה. 12הזנה<< דוחות צריכת מזון, דוח מס' 

 ומציג את צריכת המזון הממוצעת לראש ביבש וברטוב. המבוקשתאריכים לטווח ה

  ההזנהמרכז חדש לסיכום דוח 
 תקופתית ויומית של צריכת מזון מציג סיכום מרוכזהדוח . 13הזנה<< דוחות צריכת מזון, דוח מס' 

דוח שימושי  , ביבש וברטוב ובנוסף עלות ח"י.בקבוצות המבוקשותראש מזון ולממוצעת לכללית וגם 
 מאוד בזכות ריכוז הנתונים.

 אפשרות למחוק ספירת מלאי למזון בודד 
ניתן לבחור סוג תנועה "ספירת מלאי" ולמחוק את התנועה.  הזנה<< מלאי << רשימת תנועות מלאי,

בעבר לא ניתן היה למחוק ספירת מלאי למזון בודד אלא למחוק את הספירה כולה. כעת נוספה 
  האפשרות הזו.

  הוספת מזון במהלך חלוקה לבקריותRMH 
נון )תעשיות לכיש( נוספה האפשרות להגדיר בנעה בתכ RMHלרפתות שמשתמשות בבקרית של 

 העגלה העמסת מזון במהלך חלוקת העגלה. ההגדרה מתבצעת בחלון תכנון העמסה ופריקת עגלות 

 בצילום החלון הבא:בחץ ע"י לחיצה על האייקון המסומן 
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 הלחיצה תפתח חלון חדש בו יש להכניס את ההגדרות המתאימות.
 להעמסה.בהדפסת החלון ע"י לחיצה על האייקון של המדפסת, יופיע המזון הנוסף 

 הוספת הערה לדוח חליפה 
כאשר מפיקים את דוח החליפה ניתן להוסיף הערה שתודפס על גבי הדוח. גישה לחלון מתפריט 

 הזנה<< תכנון מנות<< משלוח חליפה.
 

 
 

 כך זה נראה בדוח החליפה:
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 כלכלי .7

 קוד חדש להשקעות 
 מכסה".לחלון חשבוניות<< נושא השקעות, נוסף ערך חדש "קניית 

 

 

 

 בברכה, צוות נעה

 


