WreproHD, verzia 1.66, 15. apríla 2011
- V dialógu "Chceš presunúť plemennicu na ustajnenie podľa hlásenej
inseminácie" je predvolené "ÁNO"

WreproHD, verzia 1.65, 17. februára 2011

Čo je nové?
-

vo formulári Hlásenie inseminácií, po zadaní čísla technika, zobrazí sa aj meno
technika ak je uvedené v číselníku technikov

- pri hlásení inseminácie býkom, ktorý nie je uvedený v zozname býkov, program
zaradí líniu a register býka do zoznamu. Ostatné údaje o býkovi (meno,
plemeno,matka...) je možné dohlásiť do zoznamu po skončení editácie
- V dialógu "Chceš presunúť plemennicu na ustajnenie podľa hlásenej
inseminácie" je predvolené "NIE"

WreproHD, verzia 1.64, 21. januára 2011
Čo je nové?
oprava v zostave Z2 - oprava výpočtu servisperiody pri hlásení teľnosti naraz
s insemináciou (ak sa nezadá dátum otelenia)
oprava v zostava Z2 - do počtu servisperiód sa nazapočítavajú nulové
servisperiody

WreproHD, verzia 1.63, 17. januára 2011
Čo je nové?
oprava v zostave Z2 - netlačia sa strany za chovy, kde boli len 0-vé hodnoty
oprava v zostave Z2 - vypisuje sa správny dátum (rok) v údaji o aktuálnej
servis perióde

WreproHD, verzia 1.62, 15. novembra 2010
Čo je nové?
oprava v hlavnom menu vo verzii chovateľ

WreproHD, verzia 1.61, 26. októbra 2010
Čo je nové?

reprodukčná analýza - oprava výpočtu údajov v časti medziinseminačný
interval - stĺpec zobrazujúci počet inseminácií s poradím insemnácií vačším ako 3
(viac)

WreproHD, verzia 1.60, 22. októbra 2010
Čo je nové?
- Export dát od chovateľa, resp. inseminačného technika pre dohratie na ins.
stredisku, (v ponuke: Data/Export dát/ Technik >> Stredisko).Vykonáva technik,resp
chovateľ. V zložke C:\SPUSR\WreproHD\výstup vytvorí súbor "technikdata.sql" –
ktorý treba zaslať na príslušné inseminačné stredisko.
- Import dát na ins. stredisku do vlastnej databázy zo súboru od chovateľa,
resp. ins. technika, (v ponuke: Data/Import dát/ Od: Technik / PC). Pred spustením
importu treba nakopírovať aktuálny súbor "technikdata.sql" od chovateľa,
resp. ins. technika do zložky C:\SPUSR\WreproHD\vstup

WreproHD, verzia 1.59, 27. augusta 2010
Čo je nové?
- V zostave Výsledky podľa býkov - oprava sumárnej zostavy (za stredisko,
kraje/okresy, podniky)

WreproHD, verzia 1.58, 23. augusta 2010
Čo je nové?
- V zostave Zostava 2 - pridaná možnosť vytvorenia sumárnej zostavy (za
stredisko, kraje/okresy, podniky) pomocou výberu podnikov
- V zostave Výsledky podľa býkov - pridaná možnosť vytvorenia sumárnej
zostavy (za stredisko, kraje/okresy, podniky) pomocou výberu podnikov

WreproHD, verzia 1.57, 4. augusta 2010
Čo je nové?
- V zostave Vyšetrenie na teľnosť - pridaná možnosť výberu podľa podnikov
Úprava okrajov pre tlač v zostave Zoznam plemenníc bez dátumu otelenia

WreproHD, verzia 1.56, 9. júna 2010
Čo je nové?
- inseminácie - oprava v zostave - správne vypisuje dátum otelenia
- zootechnická ekonomika - oprava sumácie ceny pri fakturácii za chov,
doplnenie v excell zostave ceny celkom a zrýchlenie generovania
- oprava popisov v päte zostavy Plemennice na vyšetrenie teľnosti

WreproHD, verzia 1.55, 25. mája 2010

Čo je nové?
- hlásenie inseminácií - tabuľka s dávkou a aj zostava s opisom dávky
obsahujú údaje o cene úkonu a dávky (pri fakturácii)
- odstránená chyba v zostave zootechnická ekonomika v zobrazovaní cien
za dávku a za úkon

WreproHD, verzia 1.54, 20. mája 2010
Čo je nové?
- oprava popisov pre zostavu laktačná krivka - report a výstup do excelu
- fakturácia - oprava pre prácu s cenou u býkov - aktualizovanie hlásených a
opravovaných hodnôt

WreproHD, verzia 1.53, 11. mája 2010
Čo je nové?
- Oprava výpočtov v zostave 2, v časti hospodársky rok

WreproHD, verzia 1.52, 25. marca 2010
Čo je nové?
- Oprava výberu kraj/okres a podnik v signálnych zostavách - v ponuke sa
duplikovali čísla kraj/okres a podnik
- Oprava zobrazovania rozsahu dátumov v priemernej servis perióde
- Oprava popisu pri laktačnej krivke (za 4 mesiace)
- Čistenie DB od dát pomocných tabuliek (pred exportom a zálohou DB)

WreproHD, verzia 1.51, 18. marca 2010
Čo je nové?
- Program umožňuje vo formulári pre zadávanie responderov zotriedenie
podľa čísla plemennice, alebo podľa respondera (len verzia chovateľ a
ins. technik)

WreproHD, verzia 1.5, 17. marca 2010
Čo je nové?
- Program si po ukončení a ďalšom spustení pamätá naposledy používané
nastavenia parametrov (vybrané stredisko a podnik)
- Zostava 2 – boli upravené výpočty priemernej a aktuálnej servis periódy
a priemerného intervalu
- V zozname plemenníc a v základnom súbore je možné pomocou
zaškrtávacieho políčka zobraziť alebo skryť vyradené zvieratá

-

Dopracovane zadávanie inseminácií pomocou respondera (len verzia
chovateľ a ins. technik)
pri hlásení otelenia sa zmení aj znak KTG (na kravu) pre danú plemennicu
oprava DB - zmena znaku KTG (na kravu) u plemenníc, ktoré už mali
hlásené otelenie

WreproHD, verzia 1.4 – 1.41, 29. januára 2010
Čo je nové?
- Zostava 2 – dopracovanie sekcie Hospodársky rok, doplnenie časového
údaju pre priemerný interval a priemernú servis periódu
- Doplnenie údajov o mene býka a plemene v zostave Zootechnická
ekonomika a Výsledky podľa býkov
- Zostava zoznam inseminácií – doplnenie údajov – znak teľnosti a dátum
otelenia + možnosť výberu formátovania tlače
- Nahlasovanie inseminácií – zobrazovanie názvu príslušného podniku
a chovu
- Hlásenie teľnosti – program berie do úvahy len hlásenia potvrdené
klávesom Enter a nehlási teľnosť tam, kde bol kód teľnosti zmazaný
- Program ma priamo vo svojej ponuke prezeranie príručky

WreproHD, verzia 1.3 -1.35, 17. decembra 2009
Čo je nové?
Boli vyriešené pripomienky, ktoré vyplynuli z testovania, zo samotnej prevádzky
a boli dopracované nové zostavy:
-

Reprodukčná analýza
Zootechnická ekonomika a dispečing (podľa podnikov a technikov - zrýchlená excel verzia)
Počet teľných plemenníc podľa býkov
Teľné plemennice (podľa býkov a podľa technikov - zrýchlená excel verzia)
Výsledky podľa býkov

V signálnych zostavách pribudli:
-

Plemennice viackrát pripustené
Plemennice nepripustené nad 60 dní
Plemennice bez dátumu otelenia
Reprodukčná štruktúra stáda

Podrobný popis týchto zostav bude v inovovanej príručke popisu programu .

Pri nahadzovaní inseminácií sa zobrazuje názov podniku a názov chovu .

WreproHD, verzia 1.2, júl 2009
Čo je nové?
- prezeranie základného súboru a výber z neho
- zostavy – inseminácie – preusporiadanie a pridanie ďalších stĺpcov do
prehľadu
- zadávanie inseminácií – bolo odstránené upozornenie na vymazanie dávky
- premiestnený oznam s otázkou o zaradení plemennice pri zadávaní
inseminácie
- hlásenie teľnosti – zmena zobrazovanej správy o rozpracovanej dávke
a automatický opis a zmazanie nahlásených teľnosti z dávky
- hlásenie teľnosti – výber vyšetrovky - podľa kraj/okres, podnik a pri hlásení
teľnosti zobrazuje podnik
- zostava 2 – doplnenie desatinných miest
– netlačí sa sumár ak to nie je potrebné
– umožňuje tlačiť zostavu za jedného technika
- zostavy – inseminácie – tlačí sa aj počet inseminácií
- upravená logika zadávania reinseminácií

Prezeranie základného súboru a výber z neho
Program v novej verzii umožňuje prezeranie vybraných stĺpcov základného
súboru. Prehľad sa zobrazí po výbere položky Zoznamy v hlavnom menu a zvolením
ponuky Základný súbor. Ďalší spôsob ako sa dostať k prehľadu základného súboru
je prístup cez strom údajov na ľavej strane pracovnej časti programu kliknutím na
chov alebo plemennicu – výberom záložky Základný súbor. Obrazovka s prehľadom
základného súboru umožňuje prezerať nielen všetky dáta, ale pomocou výberu
kraja/okresu, podniku a chovu aj možnosť zobraziť len určitú podmnožinu dát súboru.
Zadaním čísla plemennice do určeného políčka program vyhľadá plemennicu
s daným číslom v aktuálnom výbere zo základného súboru.
Zostavy – inseminácie – preusporiadanie a pridanie ďalších stĺpcov do prehľadu
V prehľade inseminácií podľa kritérií bolo zmenené poradie stĺpcov dát a boli
pridané ďalšie: okres, podnik, chov, plemennica, dátum inseminácie, poradie
inseminácie, kr.ja, technik, znak teľnosti, línia, register býka, cena úkon, cena dávka,
dátum otelenia, sexované semeno, ET, matka ET, znak RE, poradie RE, dátum
zápisu do databázy.
Zadávanie inseminácií – bolo odstránené upozornenie na vymazanie dávky

Pri návrate k zadávaniu inseminácií v rozpracovanej dávke sa už nezobrazí
správa s ponukou na zmazanie dávky, ale používateľ hneď môže pokračovať
v zadávaní ďalších inseminácií.

Premiestnený oznam s otázkou o zaradení plemennice pri zadávaní inseminácie
Počas zadávania údajov inseminácií sa pri uvedení kravy/jalovice, ktorá sa na
chove nenachádzala, zobrazí správa s otázkou, či sa má uvedená krava/jalovica na
chov premiestniť. Táto správa zakrývala číslo zadanej plemennice. V novej verzii bol
táto správa premiestnená mimo zadávané údaje.
Hlásenie teľnosti – zmena zobrazovanej správy o rozpracovanej dávke a automatický
opis a zmazanie nahlásených teľnosti z dávky
Ak pri nahlasovaní teľnosti program zistí, že existuje rozpracovaná dávka,
upozorní na to hlásením so zmeneným znením: „Máte rozpracovanú dávku, napriek
tomu chcete vytvoriť novú?“. Keď potom užívateľ nahlási výsledky vyšetrovky
jednotlivým plemenniciam, klikne na aktualizáciu databázy a program automaticky
vytvorí aj opis zadaných údajov. Všetky plemennice, ktorým boli nahlásené teľnosti
sa z dávky vymažú.

Hlásenie teľnosti – výber vyšetrovky – podľa kraj/okres, podnik a pri hlásení teľnosti
zobrazuje podnik
Pri výbere vyšetrovky na hlásenie teľnosti bol výber intervalu rozšírený o údaje
o podniku. Na obrazovke pre hlásenie teľnosti jednotlivým plemenniciam bol pridaný
názov podniku, ktorému plemennica patrí.
Zostava 2 – doplnenie desatinných miest
Vybrané číselné údaje boli jednotne doplnené o jedno desatinné miesto.
Zostava 2 – netlačí sa sumár ak to nie je potrebné
Ak v Zostave 2 nastane situácia, že v danom výbere (podľa kraja-okresu,
podniku) nie je potrebné vytvárať sumár za skupinu kraje-okresy, podniky (keďže v
zostave je len jeden) - v takom prípade sa sumár za kraj-okres, resp.podnik netlačí.
Vo výbere podľa kraja-okresu, podniku, chovu za viac podnikov sa sumáre za
podnik netlačia. Vytlačí sa len konečný sumár. Čiže pri výbere len jedného podniku,
ktorý má viac chovov sa vytlačí konečný sumár za podnik.
Zostava 2 – aj za jedného technika

V novej verzii je možné vytvoriť Zostavu 2 aj za vybraného technika. Stačí
v obrazovke pre Zostavu 2 vo „výbere za:“ vybrať „technik“ a potom časový údaj
(mesiac).
Zostavy – inseminácie – tlačí sa aj počet inseminácií
V prehľade inseminácií podľa kritérií sa počet inseminácií vytlačí na konci
zostavy.
Upravená logika zadávania reinseminácií
Pri zadávaní inseminácie do 3 dni tým istým býkom program automatický mení
túto insemináciu na reinsemináciu (dáva automatický poradie reinseminácie > 0)
Ak pri zadávaní inseminácie program zistí, že môže isť o reinsemináciu
rovnakým býkom v období od 3 do 16 dní, umožní zadávateľovi rozhodnúť, či ide
o insemináciu alebo o reinsemináciu. Zadaním nasledujúceho poradia inseminácie
a poradia reinseminácie rovného nule prehlasujeme, že ide o insemináciu. Zadaním
posledného, už existujúceho poradia inseminácie a poradia reinseminácie 1,2,3…
hlásime reinseminaciu.

