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רפתנים יקרים שלום
 .0יציאות>> חישוב מחיר לפי דף כחול
כאשר מדווחים על מכירה של עגלות/עגלים יש אפשרות להשתמש באפשרות לחישוב של
המחירים לפי דף כחול .יש להיכנס לחלון היציאות ולהגדיר את הנתונים הנדרשים ,תאריך ,אופן
יציאה ,זיהוי לקוח וכו' .לאחר שבחרנו את בני הבקר שיוצאים והוספנו אותם לחלון ,ניתן לבחור
בשדה "סוג תמחור" את האפשרות "דף כחול" ולהשתמש באייקון המופיע באיור הבא על מנת
להגדיר את הפרמטרים השונים לחישוב לפי דף כחול:

במידה ובחרתם בתמחור לפי דף כחול ,ניתן לראות את אופן החישוב המלא ע"י לחיצה על
האייקון המופיע בקצה השמאלי של החלון ,כפי שמודגם באיור הבא:

בגמר הדיווח ניתן להפיק תעודת משלוח ע"י לחיצה על האייקון המתאים בסרגל הכלים .צורת
עבודה זו נוחה מאוד ושווה לבדוק את השימוש בה.
 .0מחיקת תנועות הזנה
למשקים שעובדים עם רכיב ההזנה של נעה מומלץ לבצע אחת לשנה 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.
 .5ימי עיון באזורים
לאחרונה קיימנו סדרת מפגשים באזורים השונים בהשתתפות ערה של רפתנים רבים .במהלך
המפגשים קיבלנו בקשות ורעיונות חדשים ,אנו נשתדל לשלב אותם בתוכנית הפיתוח של נעה,
במסגרת המגבלות הקיימות.
 .0דיווח סיבת יציאה
בטבלת סיבות היציאה של נעה מופיעות סיבות שונות .חשוב מאוד להקפיד על דיווח של סיבת
היציאה המקורית האמיתית של הפרה על מנת שניתן יהיה לנתח זאת נכון בהמשך .למשל כל
פרה שהוזרעה חמש הזרעות או יותר ולא התעברה ,וירדה בסופו של דבר בחלב ,נכון יהיה לדווח
לה סיבת יציאה "אי התעברות" או "עקרות" ולא ירידה בחלב שהרי כל פרה ,אם נמשוך אותה
מספיק זמן ,תרד בסוף בחלב ,וזו אולי תהיה הסיבה המיידית להוצאתה מהעדר אך לא הסיבה
האמיתית כי אם היא הייתה מתעברת כנראה שהיא לא הייתה יוצאת.
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סיבת יציאה "עודף חלב" מומלץ לדווח רק לפרות שיוצאות לחלב במצב של ייצור חלב עודף
מעבר למכסה ואין להן סיבת יציאה מיוחדת אחרת.
 .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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