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00/13/0100
חדשות נעה מספר 59
 .0מומלץ לוודא שהתקנתם את הגרסה החדשה של נעה
מומלץ לוודא שהגרסה שמותקנת היא הגרסה המעודכנת ביותר ,00.17.13 :הגרסה זמינה להורדה
באתר .כיצד בודקים איזו גרסה מותקנת? פשוט מאוד ,בצד השמאלי התחתון של המסך הראשי
של נעה רשום מס' גרסה ,כפי שמופיע בצילום החלון הבא:

 .0עדכון חדש
חשוב להתקין את העדכון הקטן המופיע באתר ,אשר מעדכן הפרמטרים לאלגוריתם השידוך
בנטע ובכך מאפשר שידוך אופטימאלי של פרים לפרות ועגלות .העדכון מתאים לכל גרסה של
נעה.
 .5רפתנים עם Win 8
ברפתות עם  Win 8שנתקלות בבעיה בהורדה או שליחה של קבצים ,יש לפנות לצוות התמיכה של
נעה לצורך פתרון הבעיה.
 .0כלים לניטור בעיות מטבוליות בנעה
בחודשים האחרונים יש רפתות שאחוז השומן בחלב יורד מאוד .עדיין לא נמצא הסבר ממשי
לתופעה ,בכל אופן ברמת הפרה הבודדת ,כאשר יש ירידה גדולה ביחס אחוז שומן לחלבון בחלב,
יתכן סיכון ל .SARA -על מנת לעקוב ולזהות מבעוד מועד פרות מועדות ניתן להשתמש בחלון
שנקרא פרות בסיכון לקטוזיס אשר מציג את היחס של אחוז שומן/חלבון של ביקורת החלב
הראשונה לאחר ההמלטה .ניתן להגדיר בחלון את מספר הימים בתחלובה הרצוי וכך לקבל
נתונים על יותר פרות ואף על כל הפרות .יש לשים לב לפרות עם יחס נמוך במיוחד ,במקרים
מסוימים זה יכול העיד על .SARA
 .3הנחיות למשקים שמוכרים באמצעות אגודת בני בקר
לאחרונה שופר הממשק בין נעה למערכת המחשוב של מכרזי בני בקר .התהליך שיש לבצע
בנעה כאשר מוכרים פרה דרך בני בקר הוא כדלהלן:
 .3.0ראשית יש להיכנס לחלון מאפייני משק ,ולסמן את האפשרות "מכירה דרך בני בקר".
 .3.0האירוע מתחיל בכניסה לחלון סיווג בני בקר מהתפריט :ניהול עדר >> כניסות ויציאות >>
סיווג בני בקר למכרז ,או דרך האייקון בסרגל הכלים .יש להוסיף שורה חדשה ולבחור את בני
הבקר המועמדים למכרז .בשמירה ניתן לשלוח את קובץ הנתונים למע' בני בקר.
 .3.5לאחר ביצוע המכרז ייקלט במשק קובץ תוצאות המכיל את תוצאות המכרז ,סיווג הפרה,
המחיר שקיבלה וזהות הסוחר שזכה בה .ניתן להיכנס שוב לחלון אירועי הסיווג ,לצפות
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בתוצאות ולסמן ישירות מחלון זה את הפרות ליציאה ,לחיצה על האייקון המתאים מפנה
לחלון יציאות שם ניתן להשלים את נתוני היציאה.
 .3.0בחלון היציאות ניתן לדווח על אופן התשלום של הסוחר ,והאם שילם כבר את חובו .נתונים
אלו יועברו אוטומטית למערכת בני בקר לצורך מעקב אחר התשלום של הסוחרים.
 .0תמיכת נעה
רפתנים שמעוניינים בהדרכה מוזמנים לפנות לצוות המדריכים של נעה
באזור הדרום:
ראובן אשרניצקי – ( 130-7907009רצ'ה תיעדר בתקופה הקרובה בשל חופשת מחלה).
באזור הצפון:
דוד בנעוזיאל –  ,130-5700733שחר האריס – 130-0001003
 .7גיבוי 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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