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01/07/2016
נעה  -חידושי גרסה 12.09.00
 .1הנחיות להתקנה
 אנו מבקשים לבצע התקנות בימי א' עד ד' בלבד.
 יש לסגור את נעה לפני ביצוע ההתקנה ובשום אופן אין לכבות את המחשב באמצע ההתקנה!
 במהלך ההתקנה תדרשו להקליד קוד הפעלה .ברפתות פעילות זהו מספר המשק המלא ,נא להכין
אותו זמין.
 משקי רשת – יש להתקשר לדויד שליט בשעות העבודה לצורך התקנה – 04-6279721
 התקנת מדריך  -משתמשים שאינם משק (מדריכים ,יועצים ,תזונאים ,רופאים וכו') יפנו לתמיכת נעה
לצורך קבלת קוד הפעלה .קוד ההפעלה למדריך הינו אישי ומותר להשתמש בו במחשב אחד בלבד.
 צוות נעה זמין לכל פניה ובעיה אשר מתעוררת.
 .2שינויים כלליים


בקרי חליבה
משקים אשר עובדים עם תוכנת  Delproוכן עם תוכנת נעה על אותו מחשב צריכים לסמן זאת בחלון
מאפייני משק.

לחיצה על פרטים תפתח חלון בו יש לסמן
את קופסת הסימון

יש לסמן בחלון
הזה
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עבודה עם החקלאית
משקים העובדים עם החקלאית ומעוניינים בשליחת קובץ באופן אוטומטי לחקלאית יסמנו את הריבוע
בחלון מאפייני משק >> מאפייני רפת החלב :יש לסמן את שני הריבועים המוצגים ולבחור יום לשליחת
הקבצים באופן אוטומטי .משקים שאינם עובדים עם החקלאית יבטלו את הסימון של עבודה עם
החקלאית וקבצים לא ישלחו.



עבודה עם בקר שקילת עגלות של פריון
משק אשר מתחיל לעבוד עם בקר שקילה צריך לסמן את האייקון בחלון מאפייני משק>> כללי :

 .3ניהול עדר


דוח ניתוח והשוואת אוכלוסיות
נוספה אפשרות לבחור סוג תרופה בתת אוכלוסייה .כמו כן ,נוספה שורת חישוב של ממוצע חלב יומי
מבקר החליבה.



דוח השוואה בין קבוצות
נוסף חישוב של ממוצע חלב יומי מבקר חליבה.



דוח סיכום חודשי
דוח סיכום חודשי ,הוספת בריאות לזכרים בלבד עם אופציה לבחירה בפרמטרים.



דוח ייבושים צפויים
נוספה לדוח עמודה נוספת המראה את רמות התאים הסומטיים בביקורת אחרונה.



סיבות לייבוש פרות – נוספה סיבת ייבוש חדשה :סת"ס גבוה בדיווח ייבוש בכרטיס פרה.
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דוח פרות מועדות למחלות מטבוליות (דוח חדש)
דוח זה יראה את הפרות המועדות למחלות המלטה כגון קטוזיס ודלקות רחם .לחיצה על הדוח תפתח
את הרשימה של הפרות בקבוצת היבשות עם סיכון מוגבר לחלות במחלות המלטה .ישנן  3דרגות
סיכון מוגדרות (נמוך ,בינוני ,גבוה) על פי ימים בתחלובה במועד הייבוש ,מצב גופני במועד הייבוש
ותנובת חלב ממוצעת לפני ייבוש .מטרת הדוח הינה לעזור לרפתן להחליט באיזה פרות לטפל טיפול
מונע לפני ההמלטה.

דוח מספר  – 7דוח פרות מועדות
למחלות המלטה.

הצגת הפרות המועדות ביומן העבודה – פרות מועדות יוצגו ביומן העבודה כ –  35יום לפני המלטה
צפויה .בהגדרות היומן יהיה ניתן לסמן את הדוח כדי שיוצג וכן לשנות את מספר הימים:



מחולל דוחות
לטבלת הדוחות נוספו שתי עמודות .1 :תאריך עדכון אחרון של דוח מסוים .2 .תאריך פתיחה אחרון
של דוח מסוים.
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דיווח המלטה חדשה
נוספה אפשרות להכניס הערה בדיווח ההמלטה .ההערה תוצג ברשימת האירועים וכן בכרטיס פרה.



ביקור רופא
בדו"ח הליכה עם הרופא  -אם יש אבחנה טיפול ותרופה זהים במשך כמה ביקורי רופא ,תופיע רק
שורה אחת וליד הטיפול/אבחנה יופיע מספר הפעמים שהפרה קיבלה את אותה אבחנה ואותו טיפול.
נועד לאפשר הכנסת מספר רב יותר של אירועי הפרה בדף הרופא.



בחלון עדכון יום רופא נוספה אפשרות לסמן קבוצת פרות על פי סיבת הזימון בלחיצה אחת וכן לעדכן
בפעם אחת את אותה אבחנה לכלל הפרות המסומנות.



דו"ח הליכה מקוצר – נוספה אפשרות של מיון הנתונים על פי הכותרות השונות.



הוספת פרמטר חדש :השתלת קקסטון (בולוס) לפרות יבשות עם מצב גופני מעל  3.75ביובש וממוצע
חלב קטן מ  15ליטר ליום שבוע לפני הייבוש .חומר זה מוכנס לפרות כ –  35 – 30יום לפני ההמלטה
הצפויה ופועל במשך  95יום .החומר הפעיל הינו מוננזין המשוחרר באופן איטי ומוביל לשיפור נעכלות
המזון וכתוצאה מכך להקטנת מאזן אנרגיה שלילי ולהפחתה בשיעורי הקטוזיס.



הוספת אפשרות של הכנת ביקור רק לקבוצות מסוימות:



זימון פרות לבדיקת הריון אוטומטית – פרות אשר הוכנסה להן אבחנה של דרישות לא סדירות או
ציסטה לסוגיה לאחר הזרעה ולפני בדיקת הריון לא יובאו לרופא לבדיקת הריון.

חלון בחירת קבוצות
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דוח קשירת פרות לחיסון
נוספה אפשרות להפיק רשימת פרות לקשירה לצורך חיסון .הרשימה תופק מחלון חיסונים.

כפתור ליצירת רשימת פרות
לחיסון מחלון חיסונים.



חלון דיווח הזרעות
בדיווח ראשון לאחר התקנת גרסה יש לעדכן שעת הזרעה .בהמשך שעה זו תופיע כברירת מחדל
באופן קבוע.



יומן עבודה  -אחוז עגלות תחלופה
נוספה התראה על חריגה ביחס מתוכנן של אחוזי עגלות תחלופה ערך חריג יצבע באדום ויודגש בקו
תחתון .הרפתן יוכל לקבוע את הטווח בהגדרות היומן( .ברירת מחדל –  75%עד .)85%



יומן עבודה – אבחנות רפואיות וטיפולים
בהצגת טיפולים ותרופות קוד הטיפול/תרופה יופיע בסוגריים (לטובת העובדים הזרים) .קוד התרופה
יתווסף גם לדוח אבחנות וטיפולים היוצא מהיומן.
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דוחות מבקר חליבה
הוספת דוח חדש המראה את כמות החלב היומי לפרה לכל יום (דוח  .)6דוח זה מופק לתקופה של עד
חודשיים כל פעם ומראה את כמות החלב היומי לכל פרה לכל יום .דוח מספר  7הינו דוח חלב יומי
לפרה בקבוצה מסוימת.

דוח מספר  – 6חלב יומי לפרה לפי תאריכים
דוח מספר  – 7חלב יומי לפרה בקבוצה.



הפקת קובץ ייצור חלב צפוי לספר העדר
פעם בשבוע יופק קובץ אוטומטי של תחזית הייצור ויועבר לספר העדר ,על המשק להוסיף הרשאה
במאפייני רפת חלב .בחלון זה יש לסמן אישור להעברת חיזוי החלב – מחייב הרצה מעודכנת של
תוכנית הייצור.



ביקורת חלב – כפתור השלמת חלב
נוסף כפתור להשלמת נתוני חלב מיום קודם לפני שליחת קובץ ביקורת להתאחדות .הכפתור נועד
למקרים בהם חסר חלב לפרות ביום הביקורת (לא יושלם חלב לחליבה ממנה נלקחה הדגימה -חליבה
זו מחייבת הכנסת כמויות מאותה חליבה) .הכפתור נמצא תחת חלב  >---ביקורת חלב  >---ניהול
ביקורות חלב :יש ללחוץ על האייקון בשורה שנייה שלישי מימין  :הזנת שקילות חלב  >---הזנת תוצאות
הביקורת ואז על האייקון של השלמת חלב:
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דוח נתוני ביקורות חלב קודמות
דוח זה המראה את נתוני ביקורות החלב הקודמות ניתן להפקה מעכשיו גם לפי תאריכים הניתנים
לבחירה .הדוח נמצא תחת חלב  >---ביקורת חלב  >---דוחות ביקורת חלב  >---דוח נתוני ביקורות חלב
קודמות (דוח .)9

 דוח ניתוח עקומות תחלובה
הוספת פרמטר חישוב על פי ספר העדר – חישוב זה ייתן את ממוצעי החורף והקיץ בהתאם לדוח יחס
קיץ/חורף המופק על ידי ספר העדר .מטרתו להראות למשק את השפעת הקיץ על ייצור החלב
וההתעברות באופן יותר ממוקד .הדוח נמצא תחת חלב  >---כללי  >---ניתוח עקומות תחלובה.
במסך פרמטרים הנפתח :יש לבחור את שיטת החישוב לפי שיטת תשלום (קיץ = מאי – אוקטובר) או
לפי חישוב ס"ע (קיץ = יולי – ספטמבר; חורף = ינואר – מרץ) .כמו כן ,ניתן לבחור האם להשוות לשנה
קודמת והאם להראות גם שיעורי התעברות על ידי סימון במקום המתאים.

תצוגת הדוח :אם בחרנו שיטת חישוב לפי ס"ע ,רואים את חודשי השנה לפיהם נעשה החישוב וכן את
כמויות החלב ושיעורי ההתעברות בהתאם לעונה.
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יונקיה
כאשר נכנסים למאפייני רפת החלב הגדרות היונקיה :נוסף אייקון המראה בלחיצה עליו את טבלת
ההגמעות המומלצת על ידי מדריכי שה"מ במקרה של הגמעת אבקת חלב או חלב מלא.

לחיצה על האייקון תפתח
את טבלת ההמלצות.



נטע – הצגת תוצאות התאמה אחרונה
נוסף כפתור "פרות/עגלות שלא קיבלו שידוך  +חריגים" אשר מראה את הפרות שתוכננו לשידוך אך
לא נמצא להם שידוך.

לחיצה על הכפתור הזה תפתח את הרשימה.



נטע – דף המלצות למזריע
במקרה של פרת עתודה או עתודה  +המלצת שיאון נציג סימון ליד מספר הפרה (ע) וההערה לגבי
עתודה תרד מהדוח על מנת לפנות מקום להערות נוספות.



נטע – הצגת אומדני הורשה לתכונות יצור ושיפוט גופני עבור פרות ועגלות
הוספת פרמטרים נוספים לגרף כך שלכל תכונה תהיה גם תצוגה גרפית בנוסף לטבלה.
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נטע  -העברת פרות לדוח מזריע
הוכנסה אפשרות להעביר את כל הפרות לדוח מזריע ללא שליחת קובץ למזריע .פעולה זו תאפשר
הדפסת הנתונים .התראה תתקבל ברגע שיותר מ  10%מהפרות סומנו להזרעה .במקרה זה לא יופק
קובץ למסופון מזריע.
 נטע  -טווח תאריכים לביצוע חישובי התאמות בין פרות לפרים
לאור המעבר לביצוע שלושה מבחני פרים לשנה (במקום שניים) טווח התאריכים להתאמות בחלון
אופציות ופרמטרים של נטע ישתנה ל  180יום במקום  .245פעולה זו תתרחש רק לאחר קליטת קובץ
גנטיקה חדש.

 הזנה
משקים אשר עובדים עם מרכז מזון חיצוני ועם תוכנת נעמה :נוספה אופציה לקבל פריקות
למלאי .המשק יגדיר במאפייני משק  >-----הזנה וייצור שהוא עובד עם קבוצת מחסן.

כמו כן ,יש להקים קבוצת מחסן בטבלת קבוצות אשר תהיה ללא שייכות .מספר הקבוצה צריך
להיות זהה למספר במרכז המזון אליו יוגדרו הפריקות .קבוצה זו תוכל לקלוט מלאי מנעמה ללא
יציאה ללקוח .כאשר המזון יחולק בפועל יש לעדכן את החלוקה לקבוצות בנעה.
טבלת קבוצות  >----הגדרת קבוצה חדשה ללא שייכות:

 למשקים העובדים עם מרכז מזון חיצוני – נוספה אפשרות לקלוט בנוסף למזונות ולתכולות גם את
מחירי המזונות( .מחייב את מרכז המזון לעדכן את המחירים בנעמה) .יש לסמן ב במאפייני משק >---
הזנה וייצור את הנתונים שרוצים לקלוט.

בברכה ,צוות נעה
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