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חדשות נעה מספר 49
 .0גרסה חדשה זמינה להורדה ברשת החלב
באיחור קל אנו משחררים לכולם את הגרסה החדשה של נעה חלב ,גרסה  .00.17.13הגרסה
זמינה להורדה ברשת החלב וכולם מוזמנים להוריד ולהתקין בהתאם להוראות ,כולל משקי
הביתא .הגרסה שופעת חידושים כמו תמיד ומומלץ מאוד לקרוא את מסמך שינויי הגרסה המופיע
בנעה בתפריט עזרה.
 .0לסגור שנה נכון עם המלאי
כפי שהזכרנו פעמים מספר בעבר ,ניהול נכון של נתוני ההזנה בנעה כולל הקפדה על נוהלים
פשוטים שיש לבצע מדי יום.
 .0.0פריקת בקרית  -מומלץ מאוד לפרוק את הבקרית מדי יום ולוודא שכל העגלות שבוצעו אכן
רשומות בחלון פריקת עגלות .פריקת תקופתית (אחת לשבועיים שלושה) אינה מאפשרת
בקרה אמיתית של תכנון מול ביצוע .בקר ההזנה החדש של תעשיות לכיש וגם בקרית גביש
הוותיקה מאפשרים פריקה אלחוטית לנעה והופכים בכך את משימת שידור הנתונים לפשוטה
ביותר.
 .0.0ספירות מלאי  -כדאי לבצע בסוף כל חודש ,למתקשים לעמוד בזה מומלץ לספור לפחות מדי
חצי שנה .ללא ספירות מלאי לא ניתן לנהל את המלאי!
 .0.5דיווח כניסות למלאי -חשוב להקפיד להקליד במדויק ובזמן את תעודות המשלוח של המזונות
הנכנסים למלאי .יש להקפיד על יחידות המידה.
 – FIFO .0.0השיטה היעילה ביותר לניהול מלאי המזונות במרכז המזון ,היא באמצעות הקפדה על
כך שמשלוח חדש של מזון לא מתערבב עם משלוח קודם של אותו מזון ,הקיים כבר במלאי.
הדרך לעשות זאת היא ע"י הקצאה של תא ייעודי ריק במרכז המזון לטובת העניין .כאשר
מגיע משלוח חדש של תירס לדוגמה ,לפני שפורקים אותו ,מומלץ להוציא את התירס שנותר
לתא ריק על מנת לא לערבב בין משלוח חדש לישן .כאשר נגמר התירס הישן מאפסים את
המלאי שלו בנעה וכך נדע המדויק מתי סיימנו את המשלוח הקודם והתחלנו את המשלוח
החדש .משקים שעובדים בשיטה זו מצליחים לשלוט טוב יותר על פחתים ומלאי.
 .0.3רווחיות הרפת מושפעת במידה רבה מאיכות הניהול של תחום ההזנה ,לכן חשוב מאוד
להקפיד על נושאים אלו .נעה מספקת את כל הכלים הדרושים לניהול מסודר של תחום
ההזנה ברפת .מי שזקוק לעזרה בנושא זה מוזמן לפנות למדריכי נעה.
 .5יחס מב'/פרות
מס' רפתנים שאלו היכן ניתן לעקוב אחרי היחס בין המב' לפרות .בדוח סיכום חודשי מופיעה
שורה המציגה את היחס הזה חודש בחודשו .העמודה האחרונה מציגה את הממוצע .בנוסף לכך
ביומן העבודה מוצגת שורה המציגה את היחס הזה ביום נתון.
 .0מספּור אוטומטי בהמלטה
בכול פעם שמקלידים בחלון דיווח המלטה מספר וולד חדש ,המערכת מתחילה לספרר מכאן
והלאה את המספרים באופן אוטומטי .אם מדווחים בחלון שינוי זהות ,זה לא משפיע על הספרור
האוטומטי של וולדות בהמלטה.
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 .3תמיכת 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
 .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

התאחדות מגדלי בקר בישראל

