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רפתנים יקרים שלום
 .0כדאי לבדוק שהתקנתם את הגרסה החדשה – 6.29129.
הגרסה החדשה נמצאת כבר ברשת מזה כמה שבועות ,היא כוללת שינויים ותוספות ומומלץ מאוד
להתקין אותה .קרוב ל 031 -רפתות כבר התקינו ,אך כ 011 -משקים עדיין לא התקינו את הגרסה
החדשה והם נמצאים בגרסאות קודמות ,אנו מבקשים ממשקים אלו להתקין בהקדם.
 2.שטח סככות בחלון מצבת קבוצות ובטבלת קבוצות
לאור תיקון של ד"ר גבי עדין חשוב להדגיש שהנתון בנעה של שטח סככה מתייחס לשטח
הרביצה כולל המדרך .מומלץ לבדוק בחלון טבלת קבוצות ובחלון מצבת קבוצות שהנתונים שהוזנו
הם נכונים ומתייחסים לשטח הרביצה כולל המִדְ רכים.
 .5ספירת מלאי  -למשקים המנהלים מרכז מזון ברפת
יש לבצע ספירת מלאי בתאריך  50/00או מיד לאחריו .את ספירת המלאי ניתן לדווח לתאריך
קודם לתאריך הנוכחי ,כלומר ניתן לדווח ב 10/0 -את הספירה של .50/00
אנא הקפידו על סדר הפעולות הבא:


לפני שמקימים את ספירת המלאי בנעה ,חשוב לוודא שכל תנועות המלאי הוקלדו למערכת.
זה כולל כמובן כניסות מזון למלאי ויציאות מהמלאי ,כולל הפריקות מבקר ההזנה ודיווחי
מזונות שמגישים ידנית שלא דרך הבקרית.



כאשר מדווחים את תוצאות הספירה מופיעים לעיתים מזונות עם כמויות במלאי למרות שאינם
בשימוש .למזונות כאלו יש להקליד את הכמות  1בספירת המלאי.



לאחר סיום כל התהליך של דיווח ספירת המלאי יש ללחוץ על האייקון "עדכון מלאי" ולבצע
שמירה .יש לוודא שהספירה שבוצעה קיבלה את הסטטוס "עודכן במלאי" בחלון ספירות
המלאי.



לאחר סיום התהליך ניתן לבצע פעולת מחיקת תנועות מלאי ישנות על מנת למחוק מבסיס
הנתונים של נעה תנועות מלאי ומזונות ישנים אשר אין להם שימוש יותר .לביצוע הפעולה יש
להיכנס להזנה >> מלאי >> מחיקת תנועות הזנה .פעולה זו נמשכת זמן מה ובמהלכה
תתבקשו לסמן מזונות ישנים שברצונכם למחוק.

עיתו)
 .0טילוף עצמאי (טילוף ב ִ
לאחרונה משקים רבים החלו לטלף עצמאית .ניתן להשתמש בביקור הרופא על מנת להביא את
הפרות הרצויות לטילוף .יש להיכנס לתפריט ניהול עדר >> ביקור רופא >>פרמטרים לזימון
אוטומטי ולהקים פרמטר חדש ,אחד או יותר ,שיביא את הפרות המתאימות בהתאם למקובל
במשק .לאחר מכן יש להגדיר סוג ביקור חדש אשר יאחד את כל הפרמטרים של הטילוף ולקרוא
לו בשם "ביקור טילוף" .בגמר הביקור יש לדווח את הטיפול "טילוף" לפרות שטולפו .זה יכול
לשמש כפתרון זמני עד לגרסה הבאה ,שם אנו מתכננים לשכלל את האפשרות ליצור מפרט
טיפול ייחודי לטילוף ברכיב הטיפולים.
 .3כיצד לעדכן מחיר חליפה/פרמיקס/בליל (מיקס) מבלי לפתור שוב את המנה?
לעיתים קורה שממשיכים לעבוד עם אותו הרכב חליפה או פרמיקס למרות שמחירי חומרי הגלם
המרכיבים אותו השתנו .במקרה כזה יש צורך לעדכן את מחיר החליפה/פרמיקס וניתן לעשות זאת
ללא התהליך של פתרון מחדש של המנה .לשם כך יש בנעה חלון המיועד למטרה זו ,מגיעים אליו
מהתפריט :הזנה>> תכנון מנות>> עדכון מחיר מיקסים .יש לבחור את המיקס הרצוי וללחוץ
"אשר" .נעה תחשב מחדש את המחיר מבלי לשנות את ההרכב של המיקס.
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 .0גיבוי 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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