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רפתנים יקרים שלום
 .0עבודה מסודרת עם רכיב ההזנה
לאחרונה אנו נתקלים במקרים לא מעטים בהם משקים לא מפעילים נכון את רכיב ההזנה של נעה
וכתוצאה מכך נתוני ההזנה בנעה אינם שלמים או אינם מדויקים .כידוע לכולם הוצאות ההזנה
ברפת הן כבדות ביותר וחשוב מאוד לנסות ולשלוט בהן בצורה המיטבית .ללא ניהול מסודר
שמתבסס על נתונים מסודרים לא ניתן לעשות זאת .משקים המעוניינים בעזרה בעניין זה מוזמנים
לפנות למדריכי נעה.
בהפעלת רכיב ההזנה של נעה חשוב להקפיד על מספר כללים:


יש לעדכן בכל פעם שיש שינוי בתכולות ,ובמיוחד חומר יבש של המזונות .כנ"ל לגבי שינוי
במחירים של המזונות.



משקים שמקבלים בליל ממרכז מזון – מומלץ לבקש ממרכז המזון שיעביר את קבצי הפריקות
מנעמה לנעה מדי יום! רק מעקב יומיומי מאפשר לעלות על בעיות/טעויות בזמן אמת ולתקן
אותן.



לאחר פריקת נתונים מבקר ההזנה יש לבדוק האם הופק דוח שגויים ,לכול הודעת שגיאה יש
משמעות ,יש להדפיס את דוח השגיאות ולברר עם מדריך נעה מה יכולה להיות הסיבה
להודעות השגיאה שבדוח.



ניהול מלאי – ניהול המלאי חשוב מאוד ומגלם בתוכו משמעות כספית כבדה .יש להקפיד
להקליד את כל תעודות המשלוח של מזונות שנכנסים למלאי ולבצע ספירת מלאי לפחות כל
חצי שנה .כלי יעיל נוסף הוא הצגת התראות מלאי .יש אפשרות להגדיר הצגה ביומן העבודה
של התראות על מלאי שאוזל .יש להגדיר בחלון יתרות מלאי את כמות המזון להצגת התראה,
ובנוסף יש לסמן את התיבה המתאימה בחלון הגדרות יומן העבודה ,כפי שמופיע באיור הבא:



שימו לב שהחלון הזה הוא מגרסה מתקדמת של נעה שעדיין לא מותקנת בכל המשקים,
בגרסאות הקודמות תמצאו את תיבת הסימון בחלק הימני של החלון.



מומלץ לבצע ספירות מלאי באופן קבוע בתדירות הרצויה ,לפחות פעמיים בשנה.
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 .0גרסה חדשה בקרוב – 60.21
בימים הקרובים נפיץ את גרסת נעה החדשה שהוצגה בכנס האחרון ,גרסה  .00.10הגרסה נבדקת
מזה מספר חודשים בקרוב ל 01 -רפתות .הגרסה כוללת שינויים ושיפורים רבים והודעה מסודרת
תצא במועד המתאים.
 .3גיבוי יומי של נעה
להזכירכם הגיבוי הוא באחריות מלאה של הרפתן .נעה מגבה באופן אוטומטי מדי יום את בסיס
הנתונים .מומלץ לגבות בנוסף ל .Disk-On-Key -אפשרות נוספת היא לגבות חינם לאינטרנט דרך
תוכנת  .Drop-Boxבקישור הבא יש סרטון שהפיק דוד שליט ,המסביר כיצד ניתן להשתמש בתוכנה
http://youtu.be/wko6UhbXPJk
זו לגיבוי נעה.
בברכה
צוות נעה
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