WinregOv, verzia 1.45,
WinregKo, verzia 1.45,

august 2015
august 2015

- štruktúra súboru prisúvaných zvierat z prístupu farmára bola rozšírená o druh
produkcie
- po prísune zvierat z tohoto súboru zobrazí program prehľad týchto zvierat podľa
druhu produkcie a ponúkne možnosť zmeny - tlačidlo Zmena druhu produkcie

WinregOv, verzia 1.44,
WinregKo, verzia 1.44,

júl 2015
júl 2015

- umožňuje hromadnú zmenu/priradenie druhu produkcie : pohuka SÚBOR URČENIE DRUHU PRODUKCIE

WinregOv, verzia 1.43,
WinregKo, verzia 1.43,

máj 2015
máj 2015

- pri vytváraní dokladu premiestenia je možnosť zadania prepravcu (registračné číslo
prepravcu, názov, evidenčné číslo vozidla). Zatiaľ to nie je povinné. Prepravcu si treba
najskôr zaevidovať v ponuke: Zobraziť - Číselníky.

WinregOv, verzia 1.42,
WinregKo, verzia 1.42,

máj 2015
máj 2015

- pri pohyboch 01,02,03,04 (narodenie), 11,12,13,14 (importy), 21,22,23,24 (zaradenie
staršie
žijúcich),81,82,83,84 (narodenie po ET) je doplnená evidencia druhu produkcie pri
každej ovci/koze
- oprava/zmena druhu produkcie pomocou pohybu 39 (oprava evidovaných údajov
zvieraťa)
- pri prísune od registrovaného držiteľa program automaticky vygeneruje do hlásenia
pohyb 39 s nahláseným
druhom produkcie
- pri odsune do kafilérie sa zadáva dátum úhynu

WinregOv, verzia 1.41,
WinregKo, verzia 1.41,

január 2015
január 2015

- kontrola matky pri narodeni - v predchádzajúcich verziách upozornenie iba v prípade,
ak sa matka nenachádzala na žiadnej farme chovateľa

Úprava: Ak sa matka nachádza na inej farme chovateľa, nie na farme, na ktorej sa
hlási narodenie, program upozorní, na ktorej farme je matka a žiada potvrdenie správnosti.

WinregOv, verzia 1.40,
WinregKo, verzia 1.40,

máj 2014
máj 2014

- doplnená možnosť evidencie majiteľov zvierat
- úprava pri načítaní súboru importovaných zvierat (iná štruktúra XML súboru
prisúvaných zvierat z CEHZ)
- nová ponuka v hlavnom menu na pridelenie majitelov zvierat SUBOR- PRIDELENIE
MAJITELOV ZVIERAT, možnosť skupinového výberu zvierat na pridelenie majiteľa
- doplnené pohyby 65,66,67,68 a 96 (import a zabitie na bitúnku a rušenie tohto
pohybu)
- pri odsune registr. držiteľovi po zápise odsunu dá hneď možnosť vytvorenia dokladu
premiestnenia
- pri odsune veľkonočných jahniat dovolí zadať dátum dopredu o 3 dni

WinregOv, verzia 1.39,
WinregKo, verzia 1.39,

apríl 2013
apríl 2013

Pri importe zvierat z inej farmy z prístupu farmára v prípade veľkonočných jahniat
nedáva CEHZ dátum narodenia.
Preto sme museli do programu doplniť vygenerovanie dátumu narodenia prisúvaných
zvierat (42 dní pred presunom na farmu).

WinregOv, verzia 1.38,
WinregKo, verzia 1.38,

január 2013
január 2013

Pri pohybe 39 oprava ostatných údajov o zvierati, kde sa zadáva len opravovaný údaj,
pri nezadaní plemena hlásilo chybu.

WinregOv, verzia 1.37,
WinregKo, verzia 1.37,

jún 2012
jún 2012

Načítanie súboru XML presúvaných zvierat z prístupu farmára v CEHZ – automatické
vygenerovanie prísunov zvierat na farmu.
Doplnená kontrola súboru prisúvaných zvierat na druh zvierat.
Súbor XML presúvaných zvierat, ktorý sa dá vytvoriť vo Winregu pri odsune z farmy bol
doplnený o podiel krvi plemien a číslo otca.
Pri zálohovaní databázy Winregu kontrola názvu zálohy na príponu .sql, ak nie je,

automaticky ju doplní.
Pri veľkonočných jahňatách pri odsune na vlastnú zbernú farmu/vlastný bitúnok sa
vygeneruje prísun na vlastnú farmu a doplnia sa zvieratá, ktorým sa automaticky
generuje narodenie.
Doplnená kontrola, či v zadanej číselnej rade odsúvaných jahniat nie je zviera prítomné
na inej licenčnej farme.
Oprava kódov rušenia: 94 - zrušenie omylom nahláseného odcudzenia/straty vplyvom
predátorov, 95 - zrušenie omylom nahlásenej vlastnej spotreby,
98 - zrušenie omylom nahláseného vývozu.

WinregOv, verzia 1.36,
WinregKo, verzia 1.36,

február 2010
február 2010

Verzia programu bola pridaná kontrola behu zálohy, obnovy a aktualizácie databázy
aplikácie.

WinregOv, verzia 1.35, jún 2009
WinregKo, verzia 1.35, jún 2009
Pribudli nové kódy udalosti : 71 – premiestnenie barančeka na dočasnú farmu,
72 – premiestnenie jahničky na dočasnú farmu
73 – premiestnenie capka na dočasnú farmu
74 – premiestnenie kozičky na dočasnú farmu
97 – rušenie premiestnenia na dočasnú farmu.
Pri odsune zvierat na dočasnú farmu môžete zvoliť pre ovce pohyb 71 alebo 72 resp.
pre kozy 73 alebo 74 bez ohľadu na pohlavie. Program sám vygeneruje správny kód
udalosti podľa pohlavia. Ak budete chcieť tlačiť tlačivo „Hlásenie o premiestnení oviec/
kôz na dočasnú farmu...“ z programu, musíte pri odsune zvierat zadať do čísla farmy
poradie kupujúceho v rámci dňa (1, 2, ... ), aby program vedel, ktoré zvieratá má do
hlásenia zobrať.
Tlač dokladu „Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu do 12 mesiacov
veku“ sa nachádza v hlavnom menu v ponuke Hlásenia do CEHZ – Premiestnenie na
dočasnú farmu alebo v nástrojovej lište cez ikonu modrej diskety.
Pred vytlačením hlásenia môžete zadať väčšinu položiek ohľadom kupujúceho, alebo
ich vypísať ručne. Súbory pre elektronické zasielanie z tohto dokladu sa nevytvárajú.

WinregOv, verzia 1.3 – 1.34 november 2008 – január 2009
WinregKo, verzia 1.3 – 1.34 november 2008 – január 2009
Od 1.12.2008 je zasielaná

už nová upravená verzia programu WinregOvKo s

označením verzia1.3, november 2008.
Čo je nové?
nový štart programu a nové možnosti pri štarte programu
- ponúka čistenia databázy
- elektronický prenos údajov pri premiestňovaní zvierat z farmy na farmu
- pri odsune zvierat pribudla možnosť výberu zvierat podľa dátumu prísunu
- pri hlásení narodenia zvieraťa sa kontroluje medziobdobie u matky
- výber v registri podľa čísla zvieraťa
- výber zvierat v registri, ktoré boli na farme, ale v súčasností už nie sú
- pripomenutie zálohovania databázy pred skončením programu
- databáza zvierat sa automaticky vygeneruje počas inštalácie
Uvedené zmeny prispôsobili program najnovšej metodike a umožňujú jeho efektívnejšie
využívanie aj na farmách s rozsiahlymi pohybmi zvierat
Štart programu a ďalšie možností hneď pri štarte programu
Po nainštalovaní programu sa objaví na ploche známa ikona pre štart programu
WinregOvKo. Po jej spustení nenaštartuje samotný program WinregOvKo, ale otvorí sa
okno s ponukou samotného štartu programu WinregOvKo. Potom je tam možnosť
získania najnovších informácií o programe v ponuke: „Pomoc (popis)“. Ďalej je tu
možnosť nahliadnutia do priečinka, kde sa generujú XML súbory pre elektronické
hlásenia do CEHZ a XML súbory pre odovzdávanie informácií pri premiestňovaní medzi
farmami(VÝSTUPY (hlásenia)). Ďalšia ikona: „PRESUN (hlásenia)“ presunie súbory
z priečinka „Výstupy“, kde ich generuje program WinregOvKo , do priečinka „Odložené“.
Posledná možnosť Vám umožní prezrieť si priečinok „ODLOŽENÉ (hlásenia)“.
Čistenie databázy
Odporúčame robiť pre farmy s veľmi veľkým počtom pohybov, keď odozvy
programu sú časovo náročné
Najprv je potrebné urobiť zálohu databázy a zaarchivovať na pamäťové média
(napr. CD, DVD) Treba si uvedomiť, že niektoré pohyby a zvieratá budú z databázy
trvalo vymazané, ich zobrazenie v budúcnosti bude možné len po nakopírovaní
odloženej databázy. Druhá možnosť je archivácia vytlačeného registra zvierat pred
čistením databázy.
Užívateľ pomocou tejto funkcie vymazáva z databázy staré, nepoužívané záznamy
zvierat, ktoré už nie sú na farme. Ponuka sa nachádza v hlavnom menu pod položkou
„Súbor“. Po zvolení čistenia sa program uistí, či užívateľ vytvoril zálohu používanej
databázy a vyzve ho, aby zadal dátum, do ktorého sa budú záznamy v databáze
vymazávať. S výsledkami funkcie bude užívateľ oboznámený hlásením programu.
Export súboru pre premiestnenie zvierat medzi farmami
Pri vytváraní „Dokladu k premiestneniu“ zvieraťa z vybranej farmy na inú farmu je
v časti „Výstup premiestnenia“ k dispozícii možnosť označiť voľbu „Súbor odsúvaných
zvierat pre farmu, kde sa zvieratá premiestňujú“. Ak sme zvolili túto možnosť po kliknutí
na „Vytvor výstup“ sa vygeneruje súbor obsahujúci dáta odsúvaných zvierat pre farmu,
kde
sa
budú
zvieratá
prisúvať.
Tento
súbor
sa
uloží
v priečinku
„C:\SPUSR\WinregOV\vystup“ pod menom
„E číslofarmyodkiaľ číslofarmykam dátum_OV_.xml“ pre ovce alebo v priečinku

„C:\SPUSR\WinregKO\vystup“ pod menom
„E číslofarmyodkiaľ číslofarmykam dátum_KO_.xml“ pre kozy (príklad mena súboru: E
130618 405454 2008.11.07_OV_.xml). Tento súbor je potrebné elektronicky doručiť na
farmu, kde sa zvieratá premiestňujú.
Import súboru z premiestnenia zvierat medzi farmami
Pri prisúvaní zvierat z inej farmy sa použije súbor vygenerovaný na farme, odkiaľ
zvieratá pochádzajú. Takýto súbor je vhodne umiestniť do priečinka
„C:\SPUSR\WinregOV\vstup“ pre ovce alebo do priečinka „C:\SPUSR\WinregKO\vstup“
pre kozy. Celý proces sa naštartuje výberom položky „Import zvierat z inej farmy“
v hlavnej ponuke „Súbor“. Potom treba v dialógovom okne vybrať už spomínaný súbor,
ktorý obsahuje zvieratá pre farmu, kde sa budú prisúvať (má tvar „E číslofarmyodkiaľ
číslofarmykam dátum_OV_.xml“ pre ovce alebo
„E číslofarmyodkiaľ číslofarmykam dátum_KO_.xml“ pre kozy, napr.: E 130618 405454
2008.11.07_OV_.xml). Program vtedy automaticky pridá zvieratá zo súboru do databázy
a po ukončení zobrazí hlásenie o priebehu transakcie.
Odsun zvieraťa podľa dátumu prísunu
V okne pre realizáciu nových odsunov zvierat bolo doplnené nové kritérium pre
výber zvierat v určitom časovom intervale prísunu. Zvolením dátumov v poliach „Od“ a
„Do“ a kliknutím na tlačidlo „Dátum prísunu >>>“ sa v poli pre odsun zobrazia zvieratá
spĺňajúce podmienku, že ich dátum prísunu leží v zadanom časovom intervale.
Kontrola medziobdobia
Pri zadávaní narodenia zvieraťa prebieha kontrola, či medzi práve nahláseným
narodením a predchádzajúcim narodením konkrétnej matke ubehlo viac ako 150 dní. Ak
nie, program na to upozorní hlásením.
Výber v registri podľa čísla zvieraťa
V záložke pre individuálny register zvierat na farme je v poli „Výber číslo zvieraťa“
možnosť zapnutia filtra pre vstup čísla zvieraťa a následné zobrazenie jeho údajov z
registra.
Výber v registri – vyradené zvieratá
V záložke pre individuálny register zvierat na farme v poli „Výber vyradené
zvieratá“ zvolením možnosti „Zobraz len vyradené zvieratá“ dôjde k zobrazeniu všetkých
zvierat, ktoré boli na farme, ale v súčasnosti už nie sú.
Výzva na zálohu databázy pred skončením programu
Program pred ukončením práce zobrazí okno, v ktorom ponúkne užívateľovi
možnosť zálohovať používanú databázu. Odporúčame pravidelné zálohovanie
databázy, minimálne raz za týždeň.

WinregOv, verzia 1.2, jún 2008
WinregKo, verzia 1.2, jún 2008
zabránenie generovania nezmyselných obratov do CEHZ
(obraty ktoré boli vybraté z CEHZ, niektorí farmári posielali cez prístup farmára
a blokovali CEHZ)
- pri zadávaní ušného čísla zvieraťa, matky, otca je preddefinovaný kód štátu „SK“
- upravené vyhľadávanie fariem , bitúnkov, kafilérií, zberných, exportných –
písmeno automaticky dáva na veľké
- vo všetkých okienkach vyhľadávania zvieraťa kurzor pri kliknutí na dané okienko
sa nastaví na začiatok
- je blokovaný zápis zvieraťa – pohybu pokiaľ nie sú zadané povinné údaje
- okna pri otváraní nabiehajú v strede obrazovky
-

