התאחדות מגדלי בקר בישראל
פארק התעשייה קיסריה
ת.ד 5103 .מיקוד 50911
טלפון10-0079711 :
פקס10-0075310 :

07/00/0105
חדשות נעה מספר 39
 .0מועד הפצת גרסה החדשה  -בקרוב
גרסת נעה החדשה מותקנת לניסיון בקרוב ל 01 -משקים מזה מספר חודשים .כוונתנו להפיצה
לכולם לפני תום השנה האזרחית .הודעה מסודרת על הפצת הגרסה תצא בנפרד.
 .0הקשר בין ייצור חלב והצפיפות
כולם מכירים את הקשר בין צפיפות לבין מדדי ייצור שונים ,בעת הזו משקים רבים מתכננים את
ייצור החלב לשנת  .0100המגמה המסתמנת היא שיהיה כדאי לייצר מעבר למכסה ,באיזו כמות?
זאת נדע לאחר שהמועצה תפרסם את ההנחיות .בכל מקרה חשוב מאוד לתכנן נכון בהתאם
למקום בסככות ולהתחיל לחשוב על הגדלת הסככות במידת הצורך .להזכירכם נעה מספקת
כלים פשוטים המאפשרים שליטה ומעקב אחר הצפיפות בסככות .אנו נתקלים לא פעם במשקים
שאינם מנצלים את הכלים האלו ,וחבל .לא פעם אני נתקל ברפתנים שאינם יודעים בדיוק מה מצב
הצפיפות בסככות שלהם למרות שנתונים אלו זמינים בקלות בנעה.
תזכורת קצרה כיצד להשתמש בנתוני צפיפות בנעה:
בחלון "טבלת קבוצות" יש לעדכן פעם אחת את שטח הסככות ,אורך האבוס ואורך השקתות
(חשוב למדוד פעם אחת במדויק! ולא להסתפק ב "בערך") .לאחר שעושים זאת פעם אחת ,ניתן
לעקוב כל העת בחלון "מצבת קבוצות" אחרי מדדי הצפיפות בסככות ולהתאים את מס' הפרות
הרצוי לכל סככה .בגרסה הבאה של נעה נאפשר גם להגדיר את סוג הסככה (כוללת ,מרחבית
או תאי רביצה) ,ובהתאם לסוג יינתנו התראות בחלון מצבת קבוצות על צפיפות יתר.
 .5מכירת פרות ממשק אחד למשק אחר
בימים אלו פרות ועגלות רבות יחסית נמכרות ממשק אחד למשנהו .נעה מאפשרת העברת נתוני
הפרות הנמכרות למשק הקונה באמצעות קובץ נתונים שמופק דרך חלון יציאות .יש לפעול באופן
הבא על מנת לבצע את העברת הנתונים ממשק למשק.
במשק המוכר
 .5.0יש לדווח יציאה בחלון יציאות ,חובה לבחור בשדה אופן יציאה "מכירה למשק" ,לבחור לקוח
ומשק יעד.
 .5.0מס' תעודת משלוח – במידה ומכניסים מס' תעודה יש לדווח את המספר המדויק למשק
הקונה על מנת שיקליד אותו בעת קליטת הקובץ אצלו.
 .5.5יש ללחוץ על האייקון "הפקת קובץ נתונים" בסרגל האייקונים .לוודא שמחוברים לאינטרנט,
הקובץ נשלח דרך רשת החלב.
 .5.0מופיעה הודעה המאשרת את המהלך ,יש ללחוץ על "כן".
במשק הקונה
 .5.3בחלון כניסות יש להוסיף כניסה ולבחור בשדה אופן כניסה "כניסה ממשק".
 .5.0להגדיר את משק המקור (המשק שממנו קונים את הבע"ח).
 .5.7להגדיר את מס' תעודת המשלוח שהוקלד במשק המוכר ,בהתאם למספר זה נעה מזהה את
הקובץ שנשלח מהמשק המוכר .אם לא הוקלד מס' תעודה במשק המוכר ,אין צורך להקליד
כלום בשדה זה.
 .5.0ללחוץ על האייקון "קליטת קובץ נתונים" ולשמור.
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 .0תמיכת נעה
רפתנים שמעוניינים בהדרכה מוזמנים לפנות לצוות המדריכים של נעה
באזור הדרום:
רצ'ה ברק –  ,130-5700000ראובן אשרניצקי – 130-7907009
באזור הצפון:
דוד בנעוזיאל –  ,130-5700733שחר האריס – 130-0001003
 .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,
בועז וצוות נעה
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