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 הנחיות להתקנה .1

 .בלבד ראשון עד רביעיאנו מבקשים לבצע התקנות בימי  •

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

, נא מלאה משקהמספר  שהוא הפעלהקוד הקליד בחור "התקנת משק" ולמהלך 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.

 

 יםכללישינויים  .2

 SCRשל  DataFlow תקשורת מול •
ובנוסף ניתן לקבל עדכון מספרי  SCRשל  DataFlowנוספה אפשרות להעביר אירועי זכרים מנעה ל 

העברת אירועי זכרים תתאפשר רק לאחר סימון תיבה במאפייני המשק  לנעה. DFתגים של זכרים מ 
 .SCRשל נעה והתקנת גרסה מתאימה של 

 אפימילקתקשורת מול  •
 , של האירועים מנעה לאפימילק)הנתונים יעברו מדי שעה( נוספה אפשרות להעברה אוטומטית 

  כפי שמופיע באיור הבא:בנעה יש להגדיר זאת בחלון מאפייני משק  בשלב ראשון
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 )ההסבר הוכן ע"י אפימילק( לפי הסדר יש להיכנס לאפיפארם ובצע את הפעולות הבאות בשלב שני

 

 

 אחת לחודש דרך  פארםיש להעבירן לאפי טבלאות המערכת מנעה לאפי לא עוברות באופן אוטומטי,
 

 בקרי חליבה בנעה כפי שמופיע בחלון הבא:תפריט 

 

 

 הוספת שדה –מחולל דוחות  •
. ניתן לבנות דוחות עם השדה הנ"ל וקבל ברשימה את פרות למחולל הדוחות נוסף השדה פרת עתודה

 שברפת.העתודה 
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 קליטת קובץ שינוי הורים •
לרשימת הקבצים שנקלטים בנעה נוסף קובץ חדש, קובץ שינוי הורים. אם שלחתם בדיקה גנטית לזיהוי 

 של ההורים, התוצאה תיקלט בקובץ. 

 
 
 ניהול עדר .3

 דו"ח הליכה<<בולוס לפרות  – ביקור רופא •
כאשר פרה מופיעה לבדיקת אברי מין אחרי המלטה, במידה שקיבלה בתחלובה קודמת בולוס 

 קקסטון, נציין זאת בדו"ח הליכה עם הרופא.
 

 השתלת קקסטון לפרות ולמבכירות –שינוי בהגדרת פרמטר לביקור רופא  •
 הייבוש.לבחור האם להתייחס למצג גופני ביובש ולכמות החלב לפני נוספה האפשרות 

 ניתן גם לשנות את הערך שלהם במידה ונבחרו.

 
 

 דוחות חדשים   –דוחות על פרות שסונכרנו  •
נוספו דוחות חדשים המציגים פירוט על פרות שעברו סנכרון. ניתן  –תפריט ניהול עדר<<ביקור רופא 

בתוך כל דוח ניתן ללחוץ  לשנות את תאריך שליפת הדוח ולראות חתכים שונים של פרות שסונכרנו.
 על פרה ולהיכנס לכרטיס פרה.
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 מצב גופני –רשימות אירועים  •
היום בו התקבל  לשיא חלב". עמודה זו מציגה אתנוספה עמודה חדשה "ימים בתצוגה של מצב גופני, 
שיא שהתקבל בכל התחלובה ולא " מציגה את חלב יומיחלב  ממוצעהעמודה "שיא החלב בתחלובה. 

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

 
 העברהתשלום היטל  •

לחשבונית כך  בחלון יציאות ניתן לסמן את האפשרות להוסיף את היטל העברה )אגרה לראש(
 כפי שמופיע בחלון הבא:יש לציין גם את סכום ההיטל, שתשולם ע"י הקונה, 
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 בתעודת המשלוח שתופק תופיע שורה נוספת עם היטל העברה
 

 

 
 פירוט אופן תשלום –יומן עבודה  •

ביומן העבודה, במידה שסומנה האפשרות בחלון ההגדרות, יוצגו תשלומים שלא נפרעו וניתן לראות 
 את הפרטים ע"י דאבל קליל על השורה, כפי שמופיע באיור הבא:

 
 

 זימון לחיסון אמהות –מאפייני משק  •
 ות בבת שחפת לחיסון אמהות.נוספה אפשרות לסמן האם רוצים לזמן פרות נגוע בחלון מאפייני משק
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 חלב .4

 תוצאות חלב מאפי לביקורת חלב בנעה •
לקלוט קובץ מאפי עם סדר הבקבוקים שעושות ביקורת חלב ידנית נוספה אפשרות אפימילק לרפתות 

 בביקורת. בחלון הזנת שקילות החלב יופיע אייקון שמאפשר למצוא את הקובץ.
 
 

 ביקורת חלב ברובוט דה לאבאל •
נוספה אפשרות להוסיף ידנית פרות שהיו בביקורת אך לא עברו מהרובוט לנעה. אפשרות זו מצריכה 

 בניית דוח בתוכנת הרובוט שיכיל את הפרות שהיו בביקורת, מס' בקבוק ומס' החליבה שנדגמה.
 
 
 

 
 נטע .5

 בנטע פרים צעירים •
בהתאם לצרכי מערך הטיפוח  10%ל  15%האוטומטי של נטע ירד מ אחוז הפרים הצעירים בשידוך 

 חשוב להדגיש את חשיבות ההזרעה עם פרים צעירים לצורך קיום מסודר של תוכנית הטיפוח. הארצי.

 אחת נטע בלחיצת כפתור •
כאשר ייקלט קובץ גנטיקה חדש, נעה תאפשר למשתמש  – הרצת כל המהלך של נטע בלחיצה אחת

לבצע את כל המהלך הנדרש בנטע בלחיצה אחת, הכל בהתאם לאישור של המשתמש. המטרה 
 העיקרית היא למנוע מצב בו שידוך עתודות חדש לא נקלט בנטע.

 

 אייקון הרצת התאמה בחלון הצגת אחוזי שימוש •
)שידוך( לחלון המציג את אחוזי השימוש, איך לא  הוספנו את האייקון שמריץ את מהלך ההתאמה

 חשבנו על זה קודם...

 

 כפתור להצגת פרות ששודכו ידנית •
לחלון שמציג את הפרות ששודכו נוסף כפתור המאפשר הצגה של הפרות ששודכו ידנית, כפי שמודגם 
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 בצילום מסך הבא:
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 הזנה .6

 On-Line ומשקל יומי NRCמודל המלצת צריכת מזון לפי  •
דרש עד היום מהמשתמש להקליד את המשקל הממוצע של פרה  NRCדו"ח צריכת מזון לפי מודל 

הדו"ח . כעת נוספה האפשרות לרפתות שיש להן משקל יומי )"משקל בתנועה"( להפיק את בקבוצה
 SCRאפשרות זו פעילה כרגע רק מול משקל של  .On-Lineעפ"י המשקל המדווח ממערכת המשקל 

 אפימילק.שלים את הממשק גם מול מתוכנן להובקרוב 
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  SmartFarm –בקר הזנה חדש  •
חלון מאפייני להיכנס לבר, לפני תחילת העבודה יש -ממשק חדש מול בקר הזנה של חב' פרוג'קט

 .Smart Farmעבודה עם בקר הזנה ולבחור ולסמן את האפשרות משק 
 

 

 

 
 

 כלכלי .7

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

 

 

 

 בברכה, צוות נעה

 


