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Įžanga

Gyvulių veislininkystės informacinė sistema (toliau – GYVIS) skirta rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, administruoti ir tvarkyti
veislinių gyvulių duomenis, užtikrinti jų atsekamumą ir juos teikti fiziniams ar juridiniams asmenims teisės aktuose nustatyta tvarka. Taip pat
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užtikrinti saugomų duomenų autentiškumą, vientisumą, galimybę naudoti duomenis laikui bėgant ir užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų
duomenų informacinių technologijų ir ryšių priemonėmis.
GYVIS naudotojo vadove yra pateikiamos rekomendacijos, kaip naudotis Pieninių galvijų veislininkystės posistemiu (toliau – PGVP),
Mėsinių galvijų veislininkystės posistemiu (toliau – MGVP), Avių veislininkystės posistemiu (toliau – AVP) ir Ožkų veislininkystės
posistemiu (toliau – OVP).
PASTABA. GYVIS yra kuriama, todėl GYVIS naudotojo vadovas yra atnaujinamas.

1.
GYVIS meniu punktai
GYVIS gali naudotis

Ūkinių gyvūnų
laikytojas

Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos
darbuotojas

per el. valdžios
vartus
savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

per suteiktą
prieigą
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Palikuonių paieška

savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Gyvūno registracija
kilmei

-

-

Gyvūnų vertinimas

-

Vertinimų paieška

savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Prisijungimas prie GYVIS
Gyvūnai

Vertinimai
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Gyvūnų paieška

GYVIS naudotojai
Ūkinių gyvūnų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekantis
darbuotojas
(vertintojas,
asistentas, svėrėjas)
per suteiktą prieigą

GYVIS naudotojai
Veisimo organizacijos
(toliau - Asociacija)
darbuotojas

per suteiktą prieigą

produktyvumo
tyrimuose
dalyvaujančių
ūkinių gyvūnų
duomenų peržiūra
produktyvumo
tyrimuose
dalyvaujančių
ūkinių gyvūnų
duomenų peržiūra
-

asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių /
paslaugų teikėjų ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių /
paslaugų teikėjų ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
-

-

ūkinių gyvūnų
vertinimo duomenų
įvedimas /
redagavimas

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

savo įvestų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių /
paslaugų teikėjų ūkinių
gyvūnų vertinimo
duomenų įvedimas /
redagavimas
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių /

LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Žemės ūkio
informacijos ir
kaimo verslo
centro
darbuotojas

per suteiktą
prieigą
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

per suteiktą
prieigą
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

per suteiktą
prieigą
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra /
redagavimas

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra /
redagavimas

-

-

-

-

kilmės gyvūnų
registravimas /
redagavimas
vertinimo
duomenų
įvedimas /
redagavimas

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

GYVIS meniu punktai
GYVIS gali naudotis

Kilmės knygos

Asociacija
(Administravimas
– tik ŽŪIKVC)
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Ūkinių gyvūnų
laikytojas

Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos
darbuotojas

Ūkinių gyvūnų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekantis
darbuotojas
(vertintojas,
asistentas, svėrėjas)

Vertinimo aktų
paieška

savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

savo įvestų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Kilmės knygos

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

-

Grupinis įrašymas

-

-

-

Duomenų tikrinimas

-

-

-

Įrašyto gyvūno
paieška

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

-

Ataskaita

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

-

Asociacijos

-

-

Narių gyvūnų
ataskaita
Vertintojai

-

visų asociacijų
duomenų peržiūra
visų asociacijų
duomenų peržiūra
-

Kontroliniai melžimai

-

visų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekančių
darbuotojų
peržiūra

savo įmonės
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekančių
darbuotojų
administravimas

-

-

GYVIS naudotojai
Veisimo organizacijos
(toliau - Asociacija)
darbuotojas

paslaugų teikėjų ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių /
paslaugų teikėjų ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių ūkinių
gyvūnų duomenų įvedimas
/ peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių ūkinių
gyvūnų duomenų įvedimas
/ peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių ūkinių
gyvūnų duomenų įvedimas
/ peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
asociacijos narių /
asocijuotų narių / veisimo
programų dalyvių ūkinių
gyvūnų duomenų peržiūra
savo asociacijos duomenų
peržiūra
savo asociacijos duomenų
peržiūra
-

LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Žemės ūkio
informacijos ir
kaimo verslo
centro
darbuotojas

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

-

-

-

-

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų asociacijų
duomenų peržiūra
visų asociacijų
duomenų peržiūra
-

visų asociacijų
duomenų peržiūra
visų asociacijų
duomenų peržiūra
-

-

visų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekančių
darbuotojų
peržiūra

visų asociacijų
administravimas
visų asociacijų
duomenų peržiūra
vertintojų
administravimas
visų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekančių
darbuotojų
administravimas

GYVIS meniu punktai
GYVIS gali naudotis

Kontrolė

GYVIS naudotojai
Veisimo organizacijos
(toliau - Asociacija)
darbuotojas

LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Nacionalinės
mokėjimo
agentūros prie
LR Žemės ūkio
ministerijos
darbuotojas

Žemės ūkio
informacijos ir
kaimo verslo
centro
darbuotojas

-

-

-

ūkinių gyvūnų
svėrimo duomenų
įvedimas / peržiūra

visų ūkinių gyvūnų
duomenų peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

ūkinių gyvūnų
kontrolinio
penėjimo ir
skerdimo duomenų
įvedimas / peržiūra
savo įmonės
produktyvumo
tyrimuose
dalyvaujančių
ūkinių gyvūnų
duomenų įvedimas /
peržiūra

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

GYVIS duomenų
administravimas
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra /
įvedimas /
redagavimas
visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra /
įvedimas /
redagavimas
visų
produktyvumo
tyrimuose
dalyvaujančių
ūkinių gyvūnų
duomenų peržiūra
/ įvedimas /
redagavimas

Ūkinių gyvūnų
laikytojas

Valstybinės
maisto ir
veterinarijos
tarnybos
darbuotojas

Sistemos
administravimas
Kontroliniai svėrimai

-

-

Ūkinių gyvūnų
produktyvumo
tyrimų paslaugas
atliekantis
darbuotojas
(vertintojas,
asistentas, svėrėjas)
-

savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
įvedimas /
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Kontrolinis penėjimas

-

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

Kontroliniai melžimai

savo ūkio ūkinių
gyvūnų duomenų
įvedimas /
peržiūra

visų ūkinių
gyvūnų duomenų
peržiūra

PASTABA. Prisijungimo duomenys suteikiami pateikus prašymą ir konfidencialumo pasižadėjimą ŽŪIKVC adresu: V. Kudirkos g. 18-1,
03105 Vilnius (http://www.vic.lt/veislininkyste/gyvuliu-veislininkystes-informacine-sistema/ arba https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/).

2.

Techniniai reikalavimai darbo vietai

Visiškam GYVIS funkcionalumui eksploatuoti yra apibrėžiami minimalūs reikalavimai darbo vietai:


minimalus interneto greitis: 512 kbps;



interneto naršyklė: rekomenduojama Mozilla Firefox, išjungta naršyklėje iškylančius langus blokuojanti programa (angl. Pop-up

Blocker);
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operacinė sistema: Windows 7 arba naujesnės versija;



procesorius: min Pentium 4 arba analogiškas AMD;



operatyvioji atmintis: 1 GB arba taip kaip rekomenduoja operacinės sistemos gamintojas;



papildomi produktai: visuotinis PDF rinkmenų peržiūros standartas „Adobe Reader“.

3.

Prisijungimas prie GYVIS

Atidarykite naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) langą ir jos adreso lauke, jei norite jungtis prie GYVIS įrašykite
https://ise.vic.lt/Gyvis/ (1 pav.).

1 pav. Prisijungimo adresas

Įvedę prisijungimo adresą paspauskite klaviatūros mygtuką ENTER arba naršyklės adresų juostoje esantį mygtuką

.

Galimas kitas prisijungimo kelias: naršyklės (rekomenduojama naršyklė Mozilla Firefox) lange įrašykite interneto svetainės adresą
www.vic.lt, atsidarius svetainės langui pasirinkite meniu punktą „Registruotiems naudotojams“ » „Gyvulių veislininkystės informacinė
sistema“ » “Avių veislininkystės posistemis“ arba „Ožkų veislininkystės posistemis“ arba „Pieninių galvijų veislininkystės posistemis
(Asociacijoms)“ arba „Mėsinių galvijų veislininkystės posistemis“.
Atsidariusiame naršyklės lange (2 pav.) pasirinkus prisijungimą „Slaptažodis“ įveskite naudotojo vardą Naudotojas ir slaptažodį Slaptažodis.
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2 pav. Prisijungimo forma.

Norėdami

prisijungti

prie

GYVIS

atitinkamo

posistemio,

paspauskite

mygtuką

.
Atsidariusiame naršyklės lange (2 pav.), pasirinkus prisijungimą „E. valdžios vartai“ gyvūnų laikytojai, paspaudus aktyvią nuorodą per el.
valdžios vartus, jungiasi per Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemas.
Atsidariusiame naršyklės lange dešinėje ekrano pusėje yra pateiktas naudotojo vardas. Paspaudus naudotojo vardo aktyvų lauką yra galimybė
pakeisti vartotojo duomenis, slaptažodį arba atsijungti nuo programos (3 pav.).

3 pav.
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4.

Pradinė informacija

Prisijungus prie atitinkamo GYVIS posistemio yra pateikiama pradinė informacija (4 pav.). Į pradinę padėtį programą galima visada nustatyti
paspaudus mygtuką

„Pradinis“.

PASTABA. Kiekvienas GYVIS naudotojas mato pagal naudotojo teises priskirtus GYVIS meniu laukus.

4 pav. Pradinė informacija.

Paspaudus mygtuką

atveriama bendroji programos administratoriaus kontaktinė informacija (5 pav.).

5 pav. Administratoriaus kontaktinė informacija.

5.

Gyvūnai

5.1. Meniu mygtukas „Gyvūnų paieška“
9

Norint surasti gyvūno informaciją, pirmiausia atliekama gyvūno paieška. Meniu juostoje paspaudus mygtuką „Gyvūnai“ iš išskleidžiamojo
sąrašo pasirenkamas mygtukas „Gyvūno paieška“. Atidaroma „Gyvūno paieška“ bendra paieškos forma (6 pav.)

6 pav. Forma „Gyvūnų paieška“.

Atliekant gyvūno paiešką, lauke „Rūšis“ – pasirenkama gyvūno rūšis, lauke „Tik kilmei“ – pažymėjus „varnele“ pasirenkama ar paieškomas
gyvūnas yra kilmės gyvūnas arba nepažymėjus „varnele“ pasirenkama ar paieškomas gyvūnas registruotas Ūkinių gyvūnų registre, lauke
„Individualus Nr.“ įvedamas visas įsago numeris arba mažiausiai 4 numerio skaičiai ir pasirinkus surastą gyvūno numerį iš išskleidžiamojo sąrašo,
paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Jei lauke „Tik kilmei“ yra pažymėta „varnele“, tai lauke „Kitos šalies KK Nr.“ įvedamas Kilmės knygos
visas numeris arba mažiausiai 4 numerio skaičiai ir pasirinkus surastą gyvūno numerį iš išskleidžiamojo sąrašo, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“.
Jeigu gyvūno numerio informacija nežinoma, galima gyvūno paiešką atlikti panaudojant detaliąją paiešką, t. y. paspaudus mygtuką „Detali
paieška“ (7 pav.). Paiešką galima vykdyti pagal paieškos filtrus „Vardas“, „Lytis“, „Veislė“, „Veisliškumas“, „Gimimo data nuo / iki“, „Klasė“
(avių ir ožkų rūšies gyvūnų atveju), „Laikytojas“ ir „Bandos Nr.“. Taip pat galima pasirinkti gyvūno būklės statusą, pažymėjus „Statusas“
laukelius. Nurodžius paieškos duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateikiami paieškos rezultatai ekrane (8 pav.).
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7 pav. Forma „Gyvūno paieška->Detali paieška“.

8 pav. Forma „Gyvūno paieška“ paieškos atvaizdavimas ekrane.

Virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip pat atlikti paiešką pagal įvestus
mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“, esančiame virš stulpelio „Veiksmai“. Paspaudus mygtuką
mėsinės krypties gyvūnų vertinimų informacija eksportuojami į Excel formatą (9 pav.).
11

– gyvūno kilmės ir

9 pav. Forma „Gyvūno paieška“ paieškos „Kilmė ir vertinimai“ atvaizdavimas Excel formatu.

Paspaudus mygtuką

– gyvūno Kilmės knygų informacija eksportuojami į Excel formatą (10 pav.).

10 pav. Forma „Gyvūno paieška“ paieškos „Kilmės knygų ataskaita“ atvaizdavimas Excel formatu.

11 pav. Forma „Gyvūno paieška“ paieškos „Kergimai / sėklinimai ir atsivedimai“ atvaizdavimas Excel formatu.

Paspaudus mygtuką

– gyvūno kergimo ir (-arba) sėklinimo bei atsivedimo įvykių informacija eksportuojama

į Excel formatą (11 pav.).
PASTABA. Detalioje paieškoje nurodžius „Laikytoją“ ir „Bandos Nr.“ yra pateikiami visi nurodyto ūkinių gyvūnų laikytojo nurodytos
bandos ūkiniai gyvūnai, be įrašų apribojimo.
„Gyvūno paieška“ pateiktoje paieškos lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:

12

– „Peržiūrėti“ atveriama pasirinkto gyvūno (priklausomai nuo gyvūno lyties) „Gyvūno informacija“ (12 pav.) bei kitų gyvūno duomenų
peržiūros formų skirtukai: “Kilmė“ su galimybe atsispausdinti kilmės kortelę, paspaudus mygtuką

(13 pav.), „Laikytojai“ (14

pav.), „Kontroliniai svėrimai“ (15 pav.), „Kergimai ir sėklinimai“ su galimybe atsispausdinti informaciją, paspaudus mygtuką
(16 pav.), „Atsivedimai“ su galimybe atsispausdinti informaciją, paspaudus mygtuką

(17 pav.), „Melžimų

rezultatai“ su galimybe peržiūrėti pieninės krypties gyvūno melžimų duomenis (metinius somatinių ląstelių, urėjos, R / B ir pieno kiekio duomenis)
(18 pav.), „Laktacijos“ (19 pav.), „Metinis produktyvumas“ (20 pav.), „Reproduktoriaus palikuonys“ (21 pav.), „Tapatybės dokumentai“
(22 pav.) ir „Vertinimai“ (23 pav.);
– „Redaguoti“ atveriama pasirinkto gyvūno redagavimo „Gyvūno redagavimas“ forma (24 pav.);
– „Kilmės medis“ atveriama pasirinkto gyvūno kilmės įvedimo / redagavimo „Gyvūnų kilmės įvedimas / redagavimas“ forma (25 pav.).
PASTABA.

13

;

ir

aktyvūs mygtukai yra ir kitose gyvūnų paieškų formų ataskaitose.

12 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Gyvūno informacija“.
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13 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Kilmė“.

14 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Laikytojai“.

15 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Kontroliniai svėrimai“.

15

16 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Kergimai ir sėklinimai“.

17 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Atsivedimai“.

16

18 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Melžimų rezultatai“.

19 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Laktacijos“.

17

20 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Metinis produktyvumas“.

21 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Reproduktoriaus palikuonys“.

18

22 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Tapatybės dokumentai“.

23 pav. Gyvūno peržiūros formos skirtukas „Vertinimai“.

19

24 pav. Gyvūno „Gyvūno redagavimas“ forma.

20

25 pav. Gyvūno „Gyvūnų kilmės įvedimas / redagavimas“ forma.

5.2. Meniu mygtukas „Palikuonių paieška“
Norint surasti gyvūno palikuonių informaciją meniu juostoje „Gyvūnai“ paspaudus mygtuką „Gyvūnai“ iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirenkamas mygtukas „Palikuonių paieška“. Atidaroma „Gyvūnų paieška pagal tėvus“ paieškos forma (26 pav.).
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26 pav. Forma „Gyvūnų paieška pagal tėvus“.

Atliekant gyvūno palikuonių paiešką, lauke „Rūšis“ – pasirenkama gyvūno rūšis, lauke „Motinos individualus Nr.“ ir / arba „Tėvo
individualus Nr.“ įvedamas visas įsago numeris arba mažiausiai 4 numerio skaičiai, ir pasirinkus surastą gyvūno numerį iš išskleidžiamojo sąrašo,
arba lauke „Gimimo data nuo / iki“ nurodoma data, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateikiami paieškos rezultatai ekrane (27 pav.).
Paspaudus mygtuką

– gyvūno palikuonių kilmės duomenų informacija eksportuojami į Excel formatą.

27 pav. Formos „Gyvūnų paieška pagal tėvus“ paieškos rezultatai ekrane.

5.3. Meniu mygtukas „Gyvūno registracija kilmei“ (tik ŽŪIKVC naudotojams)
Norint užregistruoti kilmės gyvūno informaciją, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Gyvūnai“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas
mygtukas „Gyvūno registracija kilmei“. Atidaroma „Gyvūno registracija kilmei“ forma (28 pav.).
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28 pav. Forma „Gyvūno registracija kilmei“.

6.

Vertinimai

6.1. Meniu mygtukas „Gyvūnų vertinimas“
Norint gyvūnui suvesti vertinimą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Vertinimai“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas mygtukas
„Gyvūnų vertinimas“. Atidaroma „Gyvūnų vertinimas“ bendra paieškos forma, kuri skiriasi priklausomai nuo pasirinktos gyvūno rūšies arba
krypties (29-32 pav.). Pateikiami paieškos rezultatai ekrane (jau įvertintų gyvūnų eilutės yra nuspalvintos žalia spalva) priklausomai nuo pasirinktos
gyvūno rūšies arba krypties (33-36 pav.).

29 pav. Forma „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Avys“.
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30 pav. Forma „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“.

31 pav. Forma „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“.

24

32 pav. Forma „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.

33 pav. Formos „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Avys“ paieškos rezultatai ekrane.

25

34 pav. Formos „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“ paieškos rezultatai ekrane.

35 pav. Formos „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“ paieškos rezultatai ekrane.

26

36 pav. Formos „Gyvūno vertinimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“ paieškos rezultatai ekrane.

Virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip pat atlikti paiešką pagal įvestus
mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“, esančiame virš stulpelio „Veiksmai“. „Gyvūno vertinimas“ pateiktame sąraše, pažymimi gyvūnai, kurie
bus vertinami arba iš karto prie konkretaus surasto gyvūno paspaudus mygtuką
kuri yra skirtinga priklausomai nuo pasirinktos gyvūno rūšies (37-40 pav.).
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, persikeliama į formą „Įvesti gyvūnų vertinimus“,

37 pav. Forma „Įvesti gyvūnų vertinimus“, kai gyvūno rūšis „Avys“.

38 pav. Forma „Įvesti gyvūnų vertinimus“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“.
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39 pav. Forma „Įvesti gyvūnų vertinimus“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“.

40 pav. Forma „Įvesti gyvūnų vertinimus“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.

29

Lauke „Vertintojas“ pasirenkamas vertintojas iš išskleidžiamojo sąrašo, arba jei duomenis veda prisijungęs vertintojas, laukelyje pagal
nutylėjimą yra atvaizduojama prisijungusio vertintojo informacija. Įvedami gyvūno vertinimo duomenys. Paspaudus nuorodą
įvedami vertinime dalyvavusių dalyvių informacija (Vardas, Pavardė, pareigos, pažymima vertinimo akto gavimo įvykis). Įvedus visus duomenis,
mygtuku „Išsaugoti“ yra patvirtinama įvesta informacija ir suformuotas „Vertinimo aktas“ pateikiamas „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“
formoje (41-44 pav.).
PASTABA. Vertinime dalyvavusių dalyvių informacijos pildymas (Vardas, Pavardė, pareigos, pažymima vertinimo akto gavimo įvykis) nėra
privalomas.

41 pav. Forma „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“, kai gyvūno rūšis „Avys“.
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42 pav. Forma „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“.

43 pav. Forma „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“.
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44 pav. Forma „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.

Formoje „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“ virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“,
o taip pat atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“, taip pat paspaudus mygtuką

, galima atsispausdinti

gyvūno vertinimo aktą (išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“). „Gyvūnų vertinimo akto peržiūra“ lentelės stulpelyje
„Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– pasirinkto gyvūno „Gyvūno vertinimo peržiūra“ forma (45-48 pav.), kurioje galima peržiūrėti įvesto gyvūno vertinimų duomenis arba
juos atsispausdinti, paspaudus mygtuką
mygtuką
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(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“) arba juos redaguoti, paspaudus

;

– pasirinkto gyvūno vertinimo duomenų ištrynimas paspaudus mygtuką

.

– atsispausdinti „Gyvūno vertinimo aktą“ paspaudus mygtuką

(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“).

45 pav. Forma „Gyvūno vertinimo peržiūra“ kai gyvūno rūšis „Avys“.

46 pav. Forma „Gyvūno vertinimo peržiūra“ kai gyvūno rūšis „Ožkos“.
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47 pav. Forma „Gyvūno vertinimo peržiūra“ kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“.

48 pav. Forma „Gyvūno vertinimo peržiūra“ kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.

6.2. Meniu mygtukas „Vertinimų paieška“
34

Norint gyvūnui surasti gyvūno vertinimą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Vertinimai“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas mygtukas
„Vertinimų paieška“. Atidaroma „Vertinimų paieška“ bendra paieškos forma, kuri yra skirtinga priklausomai nuo pasirinktos gyvūno rūšies arba
krypties (49-52 pav.). Pateikiami paieškos rezultatai ekrane priklausomai nuo pasirinktos gyvūno rūšies (53-56 pav.).

49 pav. Forma „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Avys“.

50 pav. Forma „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“.
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51 pav. Forma „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“.

52 pav. Forma „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.
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53 pav. Formos „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Avys“ paieškos rezultatai ekrane.

54 pav. Formos „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“ paieškos rezultatai ekrane.
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55 pav. Formos „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“ paieškos rezultatai ekrane.

56 pav. Formos „Vertinimų paieška“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“ paieškos rezultatai ekrane.
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Formoje „Vertinimų paieška“ virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip pat
atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“. Paspaudus mygtuką

suformuojamas visų ekrane pateiktų vertinimų

duomenų sąrašas excel formatu. „Vertinimų paieška“ rezultatų lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– pasirinkto gyvūno „Gyvūno vertinimo peržiūra“ forma (45-48 pav.), kurioje galima peržiūrėti įvesto gyvūno vertinimų duomenis arba
juos atsispausdinti, paspaudus mygtuką
mygtuką

(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“) arba juos redaguoti, paspaudus

;

– pasirinkto gyvūno „Gyvūno vertinimo redagavimas“ forma (57-60 pav.);
– atsispausdinti „Gyvūno vertinimo aktą“ paspaudus mygtuką

(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“).

57 pav. Forma „Gyvūno vertinimo redagavimas“, kai gyvūno rūšis „Avys“.
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58 pav. Forma „Gyvūno vertinimo redagavimas“, kai gyvūno rūšis „Ožkos“.

59 pav. Forma „Gyvūno vertinimo redagavimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsiniai“.
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60 pav. Forma „Gyvūno vertinimo redagavimas“, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“.

6.3. Meniu mygtukas „Vertinimo aktų paieška“
Norint gyvūnui surasti gyvūno vertinimą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Vertinimai“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas mygtukas
„Vertinimo aktų paieška“. Atidaroma „Vertinimo aktų paieška“ paieškos forma (61 pav.). Pateikiami paieškos rezultatai ekrane (62 pav.).

61 pav. Forma „Vertinimo aktų paieška“.
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62 pav. Forma „Vertinimo aktų paieška“ paieškos rezultatai ekrane.

Formoje „Vertinimo aktų paieška“ virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip
pat atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“. „Vertinimo aktų paieška“ lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti
aktyvūs mygtukai:
– pasirinkto gyvūno „Gyvūno vertinimo peržiūra“ forma (45-48 pav.), kurioje galima peržiūrėti įvesto gyvūno vertinimų duomenis arba
juos atsispausdinti, paspaudus mygtuką
mygtuką

(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“) arba juos redaguoti, paspaudus

;

– pasirinkto gyvūno vertinimo duomenų ištrynimas paspaudus mygtuką
– atsispausdinti „Gyvūno vertinimo aktą“ paspaudus mygtuką
42

(tik ŽŪIKVC darbuotojui).
(išskyrus, kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Pieninė“).

7.

Kontrolė

7.1. Meniu mygtukas „Kontrolė“->“Kontrolinis penėjimas“
Norint gyvūnui surasti / suformuoti / uždaryti gyvūno kontrolinio penėjimo gardą arba peržiūrėti / įvesti pašarus arba peržiūrėti / įvesti
palikuonių vertinimus meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus „Kontrolinis penėjimas“ pereinama
prie mygtukų „Gardai“, „Pašarai“ arba „Vertinimai“ pasirinkimo.
7.1.1. Meniu mygtukas „Kontrolinis penėjimas“->“Gardai“
Norint gyvūnui surasti / suformuoti / uždaryti gyvūno kontrolinio penėjimo gardą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Gardai“ iš
išskleidžiamojo sąrašo pasirenkami mygtukai „Gardų peržiūra“, „Gardo formavimas“ arba „Uždarytų gardų paieška“.
7.1.1.1.

Meniu mygtukas „Gardai“->“Gardų peržiūra“

Atidaroma forma „Gardų peržiūra“ (63 pav.), kur pateikiama gardų informacija: „Gardo numeris“, „Gardo kodas“, „Gardo būsena“, „Gardo
formavimo data“, „Penėjimo pradžia“, „Penėjimo pabaiga“ ir „Gyvūnų skaičius garde“.

63 pav. Forma „Gardai“
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Virš lentelės galima atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“. Suformuoti naują gardą galima paspaudus virš
lentelės esantį mygtuką

, tuomet atidaroma forma „Gardo formavimas“ (64 pav.). Užpildžius privalomus laukus „Tėvo

individualus Nr.“, „Palikuonių veislė“ ir „Gardo formavimo data“, spaudžiamas mygtukas „Ieškoti“ ir pateikiama sąrašas gyvūnų, kuriuos galima
įtraukti į naują suformuotą gardą.

64 pav. Forma „Gardo formavimas“

„Gardai“ lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
–

atidaroma pasirinkto gardo peržiūros forma „Gardo peržiūra“ (65 pav.), kurioje galima paspaudus mygtukus
atsispausdinti formas „Gardo kortelė“ ir „Bendro pašarų sunaudojimo žiniaraštis“;

– atidaroma pasirinkto gardo šėrimo peržiūros ir įvedimo forma „Šėrimai“. Šioje formoje paspaudus

, galima įvesti

šėrimo duomenis per formą „Šėrimo įvedimas“ (66 pav.);
– atidaroma pasirinkto gardo peržiūros forma „Svėrimai“ (67 pav.), kurioje paspaudus mygtuką

, galima atsispausdinti

svėrimų aktą;
–

atidaroma

pasirinkto

gardo

peržiūros

forma

„Gardo

uždarymas“

(68

pav.),

kurioje

paspaudus

mygtukus

galima uždaryti gardą, atsispausdinti formas „Gardo kortelė“ ir „Bendro pašarų
44

sunaudojimo

žiniaraštis“.

Taip

pat

šioje

formoje

yra

pateikiamas

komentaras:
. Komentaras

padeda priimti sprendimą dėl atliko kontrolinio penėjimo. Sprendimas priimamas paspaudus mygtuką

. Atidaroma forma

„Sprendimo priėmimas“ (69 pav.), kurioje reikia pasirinkti sprendimo variantus – kokybei (skerdimui), veislei ar brokui. Lauke „Pastabos“ galima
įvesti priimto sprendimo pastabas.
– atidaroma pasirinkto gardo forma „Gardo trynimas“, kurioje galima ištrinti pasirinktą gardą.

PASTABA.

,

,

,

ir

aktyvūs mygtukai yra ir kitose „Kontrolinio penėjimo“ formų ataskaitose.

65 pav. Forma „Gardo peržiūra“.
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66pav. Forma „Šėrimo įvedimas“

67 pav. Forma „Svėrimai“.
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68 pav. Forma „Gardo uždarymas“.

69 pav. Forma „Sprendimo priėmimas“.

7.1.1.2.

Meniu mygtukas „Gardai“-->“Gardo formavimas“

Atidaroma forma „Gardo formavimas“ (70pav.). Įvedus privalomus laukus – „Tėvo individualus Nr.“, „Palikuonių veislė“ ir „Gardo
formavimo data“ pateikiami formos „Gardo formavimas“ rezultatai (71 pav.).
47

70 pav. Forma „Gardo formavimas“, kai gyvūno rūšis „Avys“.

71 pav. Formos „Gardo formavimas“ rezultatai.

Laukelyje „Laisvi gardai“ galima pasirinkti nuo 1 iki 25 gardo. Laukelyje „DNR Nr.“ galima įvesti iki 14 simbolių DNR tyrimo numerį.
Pažymėtus gyvūnus mygtuku

priskiriama gardui nuo 1 iki 25 numerio. Lauke „Svoris atvykus, kg“ galima įvesti gyvūno įtraukto į

suformuotą gardą svorį kilogramais. Priskyrus gyvūnus gardui, pateikiamas suformuotas gardas formoje „Gardo peržiūra“ (64 pav.).
7.1.1.3.

Meniu mygtukas „Gardai“-->“Uždarytų gardų paieška“

Atidaroma forma „Uždarytų gardų paieška“ (72 pav.). Įvedus laukus – „Tėvo individualus Nr.“ arba „Penėjimo pabaiga nuo“ pateikiami
formos „Uždarytų gardų paieška“ rezultatai (73 pav.).
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72 pav. Forma „Uždarytų gardų paieška“.

73 pav. Formos „Uždarytų gardų paieška“ rezultatai.

–

atidaroma

pasirinkto

gardo

peržiūros

forma

„Gardo

peržiūra“

(64

pav.),

kurioje

galima

paspaudus

mygtukus

atsispausdinti formas „Gardo kortelė“ ir „Bendro pašarų sunaudojimo žiniaraštį“.
7.1.2. Meniu mygtukas „Kontrolinis penėjimas“-->“Pašarai“
Norint gyvūnui surasti naudotus pašarus / įvesti pašarus į kontrolinio penėjimo gardą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Pašarai“ iš
išskleidžiamojo sąrašo pasirenkami mygtukai „Pašarų paieška“ ir „Įvesti pašarą“.

49

7.1.2.1.

Meniu mygtukas „Pašarai“-->“Pašarų paieška“

Paspaudus mygtuką „Pašarų paieška“ atidaroma forma „Pašarai“ (74 pav.). Lauke „Pašaras“ pasirinkus pašaro rūšį – „Šienas“, „Šienainis“,
„Kombinuoti pašarai“ arba palikus „Pasirinkti“, bei nurodžius datą, kur „Data nuo“ pagal nutylėjimą yra 1 metai nuo einamos datos, pateikiama
paieškos formos „Pašarai“ rezultatai (75 pav.). Šioje formoje paspaudus

, galima įvesti pašaro duomenis per formą „Pašaro įvedimas“

(56 pav.).

74 pav. Forma „Pašarai“.

75 pav. Formos „Pašarai“ paieškos rezultatai.

7.1.2.2.

Meniu mygtukas „Pašarai“-->“Įvesti pašarą“

Paspaudus mygtuką „Įvesti pašarą“ atidaroma forma „Pašaro įvedimas“ (76 pav.). Lauke „Pašaras“ galima pasirinkti pašaro rūšį –
„Šienas“, „Šienainis“ arba „Kombinuoti pašarai“. „Pašarų įvedimas“ formoje visi laukai yra privalomi.
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76 pav. Forma „Pašaro įvedimas“.

7.1.3. Meniu mygtukas „Kontrolinis penėjimas“-->“Vertinimai“
7.1.3.1.

Meniu mygtukas „Vertinimai“-->“Palikuonių vertinimas“

Paspaudus mygtuką „Palikuonių vertinimas“ atidaroma forma „Vertinamų palikuonių gardai“ (77 pav.), kur pateikiama paieškos formos
„Vertinamų palikuonių gardai“ rezultatai (78 pav.).

77 pav. Forma „Vertinamų palikuonių gardai“.
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78 pav. Formos „Vertinamų palikuonių gardai“ rezultatai.

Paspaudus mygtuką

, pateikiamas vyriškos lyties gyvūno visų palikuonių sąrašas formoje „Paskersti kokybei palikuonys“

(79 pav.). Sąraše paspaudus aktyvią nuorodą

esančią prie atitinkamo palikuonio, galima peržiūrėti palikuonio skerdenos

vertinimo duomenis formoje „Palikuonio skerdenos vertinimo peržiūra“ (80 pav.)

79 pav. Formos „Paskersti kokybei palikuonys“ rezultatai.
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80 pav. Forma „Palikuonio skerdenos vertinimo peržiūra“.

7.1.3.2.

Meniu mygtukas „Vertinimai“-->“Tėvo vertinimai“

Paspaudus mygtuką „Tėvo vertinimai“ atidaroma paieškos forma „Tėvo vertinimų sąrašas“ (81 pav.), kur įvedus „Tėvo individualus
Nr.“ arba „Penėjimo pabaigą nuo / iki“, pateikiama paieškos formos „Tėvo vertinimų sąrašas“ rezultatai (82 pav.).

81 pav. Forma „Tėvo vertinimų sąrašas“.

53

82 pav. Forma „Tėvo vertinimų sąrašas“ paieškos rezultatai.

7.2. Meniu mygtukas „Kontrolė“-->“Kontroliniai svėrimai“
Norint gyvūnui įvesti kontrolinį svėrimą, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus „Kontrolinis
svėrimas“ pereinama prie mygtuko „Svėrimo įvedimas“ pasirinkimo.
7.2.1. Meniu mygtukas „Kontroliniai svėrimai“-->“Svėrimo įvedimas“
Atidaroma forma „Svėrimo įvedimas“ (83 pav.). Įvedus privalomus laukus – „Svėrimo data“, „Individualus Nr.“ ir „Laikytojas“ ir paspaudus
mygtuką „Ieškoti“, pateikiama „Svėrimo įvedimas“ įvedimo forma (84 pav.). Užpildžius lauką „Svoris, kg“, bei užpildžius lauką „Pastabos“,
paspaudus mygtuką „Priskirti svėrimus“, duomenys įvedami.

83 pav. Forma „Svėrimų įvedimas“ gyvūno paieškai.
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84 pav. Forma „Svėrimų įvedimas“ gyvūno duomenų įvedimui.

PASTABA. Kontrolinis svėrimas kai gyvūno rūšis „Galvijai“ ir kryptis „Mėsinė“ atliekamas suėjus 210 ir 365 dienų nuo gimimo datos.
Kontrolinis svėrimas, kai gyvūno rūšis „Avys“ atliekamas suėjus 50, 90 ir 110 dienų nuo gimimo datos.
PASTABA. Konkretaus gyvūno svėrimų duomenys yra pateikiami Meniu juostoje paspaudus mygtuką „Gyvūnai“, iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkus mygtuką „Gyvūno paieška“ (6 pav.). Nurodžius paieškos duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateikiami paieškos rezultatai
ekrane (8 pav.). Paspaudus
kortelę, paspaudus mygtuką

– „Peržiūrėti“ atveriami gyvūno duomenų peržiūros formų skirtukai: “Kilmė“ su galimybe atsispausdinti kilmės
(13 pav.), „Laikytojai“ (14 pav.), „Kontroliniai svėrimai“ (15 pav.), „Kergimai ir sėklinimai“

su galimybe atsispausdinti informaciją, paspaudus mygtuką
informaciją, paspaudus mygtuką

(16 pav.), „Atsivedimai“ su galimybe atsispausdinti

(17 pav.), „Melžimų rezultatai“ su galimybe peržiūrėti pieninės krypties gyvūno melžimų duomenis

(metinius somatinių ląstelių, urėjos, R / B ir pieno kiekio duomenis) (18 pav.), „Laktacijos“ (19 pav.), „Metinis produktyvumas“ (20 pav.),
„Reproduktoriaus palikuonys“ (21 pav.), „Tapatybės dokumentai“ (22 pav.) ir „Vertinimai“ (23 pav.).
7.2.2. Meniu mygtukas „Kontroliniai svėrimai“-->“Svėrimų paieška“
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Atidaroma forma „Svėrimo paieška“ (85 pav.). Įvedus paieškos laukus, pateikiama įvestų kontrolinių svėrimų informacija (86 pav.)

85 pav. Forma „Kontrolinių svėrimų paieška“ gyvūno duomenų paieškai.

86 pav. Forma „Svėrimų paieška“ gyvūno svėrimo duomenų paieškos rezultatai.

7.3. Meniu mygtukas „Kontrolė“-->“Kontroliniai melžimai“
7.3.1. Menių mygtukas-->“Kontroliniai melžimai“-->“Melžimų paieška“
7.3.1.1. Kontrolinių melžimų paieška
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Norint administruoti laikytojo bandos kontrolinius melžimus, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkus „Kontrolinis melžimas“ pereinama prie mygtuko „Melžimų paieška“ pasirinkimo ir atidaroma „Kontrolinių melžimų paieška“ forma
(87 pav.).

87 pav. Forma „Kontrolinių melžimų paieška“ laikytojo bandų Kontrolinių melžimų paieškai.

Įvedus privalomus laukus – „Rūšis” ir “Laikytojas”, pasirinkus laikytoją ir paspaudus mygtuką
melžimų paieška” paieškos rezultatų forma (88 pav.):

57

, pateikiama “Kontrolinių

88 pav. Formos „Kontrolinių melžimų paieška“ paieškos rezultatai.

Formoje „Kontrolinių melžimų paieška“ virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o
taip pat atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“.
“Kontrolinių melžimų paieška” formoje (88 pav.) pateikiamas laikytojo “Bandos Nr.”, “PK metodas”, “Melžimo data”, “Būsena”,
“Melžimo vykdytojas” ir stulpelis “Veiksmai”. Pateikiama visa laikytojo istorinių kontrolinių melžimų įrašų informacija. Stulpelyje „Veiksmai“
yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– mygtukas „Peržiūra“. Atidaroma pasirinkto kontrolinio melžimo peržiūros forma „Kontrolinio melžimo gyvūnų peržiūra“

(89 pav.), kurioje galima peržiūrėti gyvūno numerį, kokiai grupei jis yra priskirtas, koks yra apskaitos būdas, įvestą pieno kiekį, melžimo greitį,
melžimo kartus, paros laiką ir melžimo intervalą;
– mygtukas „Duomenų įvedimas“. Atidaroma pasirinkto kontrolinio melžimo duomenų įvedimo arba redagavimo forma

„Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ (90 pav.);
– mygtukas „Patvirtinti“. Suvedus kontrolinio melžimo duomenis, paspaudus šį mygtuką, pateikiamas informacinis pranešimas

„Ar tikrai norite patvirtinti Kontrolinį melžimą? Įsitikinkite, jog teisingai nurodėte kontrolinio melžimo duomenis ir užregistravote visus įvykius.
Patvirtinus kontrolinį melžimą nebebus galima redaguoti duomenų ir įvesti naujų įvykių įvykusių iki kontrolinio melžimo datos.“ (91 pav.) (
– patvirtinamas kontrolinis melžimas,

– nepatvirtinamas kontrolinis melžimas);

PASTABA. Paspaudus mygtuką „Duomenų įvedimas“

, ir paspaudus pateikto informacinio pranešimo „Ar tikrai norite

patvirtinti Kontrolinį melžimą? Įsitikinkite, jog teisingai nurodėte kontrolinio melžimo duomenis ir užregistravote visus įvykius. Patvirtinus
kontrolinį melžimą nebebus galima redaguoti duomenų ir įvesti naujų įvykių įvykusių iki kontrolinio melžimo datos.“ (91 pav.) patvirtinimo
mygtuką

, pateikiamas stulpelyje veiksmai mygtukas „Peržiūrėti PT duomenis“

. Paspaudus mygtuką

,

suteikiama galimybė peržiūrėti iš Laboratorijos gautus pieno mėginių kokybės rezultatus. Jei kokybės rezultatai yra jau gauti, ir jei jie
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yra korektiški, ir nebus perdaromi, paspaudus mygtuką „Patvirtinti“

antrą kartą, pateikiamas informacinis pranešimas „Ar

tikrai norite patvirtinti gautus pieno tyrimo duomenis? Įsitikinkite, jog gauti visi pieno tyrimų duomenys. Patvirtinus, pieno tyrimų duomenys
nebus atnaujinami ir produktyvumo skaičiavimai bus atlikti su esamais duomenimis.“ (

– patvirtinamas kontrolinis melžimas,

– nepatvirtinamas kontrolinis melžimas).
PASTABA. Jei iš Laboratorijos pieno mėginių kokybės rezultatų nebus pateikiama, tai paspaudus mygtuką „Patvirtinti“
antrą kartą, pieno paros riebalų ir baltymų kiekiai bus perskaičiuojami iš praeito mėnesio Laboratorijos pateiktų pieno mėginių kokybės
rezultatų arba jei jų nebuvo praeitą mėnesį, tai pieno paros riebalų ir baltymų kiekiai bus perskaičiuojami iš Respublikos praeitų
produktyvumo tyrimų metų duomenų.
– mygtukas „Trinti“. Sukūrus kontrolinį melžimą, paspaudus šį mygtuką, pateikiamas informacinis pranešimas „Ar tikrai norite

ištrinti kontrolinį melžimą?“ (92 pav.) (

– ištrinamas kontrolinis melžimas,

– mygtukas „Paskutinio patvirtinimo klaidos“. Paspaudus mygtuką

– neištrinamas kontrolinis melžimas);
„Patvirtinti“, vyksta suvestų duomenų skaičiavimas,

jei buvo klaidų, kontrolinis melžimas nepatvirtinamas, yra pateikiamas šis mygtukas, kurį paspaudus pateikiamas informacinis pranešimas
„Kontrolinio melžimo patvirtinimo klaidos“ (93 pav.);
– mygtukas „KM perskaičiuoti duomenys“. Patvirtinus kontrolinį melžimą, suformuojamas excel formato kontrolinio melžimo

duomenų sąrašas su perskaičiuotu paros pieno kiekiu ir gautais pieno mėginio kokybės tyrimų duomenimis (94 pav.);
– mygtukas „Veiksmų žurnalas“. Mygtukas matomas tik ŽŪIKVC naudotojams.
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89 pav. Forma „Kontrolinio melžimo gyvūnų peržiūra“.

90 pav. Forma „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“.
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91 pav. Informacinis pranešimas prieš patvirtinant kontrolinį melžimą.

92 pav. Informacinis pranešimas prieš ištrinant kontrolinį melžimą.

93 pav. Informacinis pranešimas „Kontrolinio melžimo patvirtinimo klaidos“.

94 pav. Kontrolinio melžimo duomenys.
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PASTABA.

ir

PASTABA.

,

PASTABA.

mygtukai yra prie kontrolinių melžimų, kurių būsena yra „Patvirtintas“.
,

ir

mygtukai yra prie kontrolinių melžimų, kurių būsena yra „Redaguojamas“.

mygtukas pateikiamas tik tuo atveju, jei buvo klaidų kontrolinio melžimo įvedimo formoje. Kontrolinio melžimo būsena

tokiu atveju lieka „Redaguojamas“.
7.3.1.2. Naujo kontrolinio melžimo sukūrimas
Norint administruoti laikytojo bandos kontrolinius melžimus, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo
pasirinkus „Kontrolinis melžimas“ pereinama prie mygtuko „Melžimų paieška“ pasirinkimo ir atidaroma „Kontrolinių melžimų paieška“ forma
(87 pav.). Įvedus privalomus laukus – „Rūšis” ir “Laikytojas”, pasirinkus laikytoją ir paspaudus mygtuką

, pateikiama “Kontrolinių

melžimų paieška” paieškos rezultatų forma (88 pav.). Jei nuo paskutinio patvirtinto kontrolinio melžimo yra praėje nuo 22 iki 37 dienų, paspaudus
mygtuką “Ieškoti”, pateikiama “Kontrolinių melžimų paieška” paieškos rezultatų forma (95 pav.):

95 pav. Formos „Kontrolinių melžimų paieška“ paieškos rezultatai.
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Pateiktoje “Kontrolinių melžimų paieška” formoje paspaudus mygtuką

(šalia mygtuko

) atidaroma aktyvi naujo

kontrolinio melžimo sukūrimui skirta įrašo eilutė (96 pav.), kur lauke “Bandos Nr.” parenkamas laikytojo bandos numeris, kuriam yra kuriamas
kontrolinis melžimas, įvedama kontrolinio melžimo data, parenkamas iš išskleidžiamojo sąrašo „Melžimo vykdytojas“ ir stulpelyje „Veiksmai“
esančiais mygtukais

yra išsaugomas arba ištrinamas įrašas. Išsaugojus įrašą pateikiamas kontrolinio melžimo įrašas su būsena

„Redaguojama“ (88 pav.).

96 pav. Formos „Kontrolinių melžimų paieška“ paieškos rezultatai naujo kontrolinio melžimo sukūrimui.

7.3.1.3. Kontrolinio melžimo duomenų įvedimas / redagavimas
“Kontrolinių melžimų paieška” formoje (88 pav.) stulpelyje „Veiksmai“ paspaudus mygtuką

(„Duomenų įvedimas“) atidaroma

pasirinkto Kontrolinio melžimo duomenų įvedimo / redagavimo forma „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ (90 pav.). Šioje formoje
pateikiama

laikytojo,

bandos

ir

kontrolinio

melžimo

datos

informacija,

laukas

„Grupė“,

bei

aktyvių

mygtukų

grupė.
Lauke „Grupė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkama gyvūnų grupė, kuriai bus pildomi kontrolinio melžimo duomenys. Jei gyvūnai nėra
priskirti jokiai grupei, atsidarius „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ formą, yra pateikiamas informacinis pranešimas apie
nesugrupuotus gyvūnus (97 pav.).
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97 pav. Formoje „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ pateikta nesugrupuotų gyvūnų informacija.

tampa aktyvūs tik pasirinkus

Mygtukai

gyvūnų grupę lauke „Grupė“. Jei grupė nėra pasirinkta, pateikiamas klaidos pranešimas „Pasirinkite grupę“. „Kontrolinio melžimo įvedimas /
redagavimas“ formos aktyvūs mygtukai:
– mygtukas skirtas pieno kiekių, įvedimui. Paspaudus šį mygtuką atidaroma aktyvi kontrolinio pieno mėginio duomenų

įvedimo forma (98 pav.). Forma pateikiama priklausomai nuo grupei priskirto pieno apskaitos būdo (E4, T4 arba Z4R).
Formos „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ pildymas, kai pieno apskaitos būdas yra T4 (99 pav.):
-

stulpelyje “Individualus Nr.” pateikiami gyvūno numeris, su informacija apie gyvūnui įvestus įvykius („Melžimas neprivalomas,

nes nurodyti susirgimai su priežasties kodu 44 arba 69”, “Melžimas negalimas dėl brokavimo / užtrūkimo įvykių” ir kt.). Pieno mėginio duomenys
yra vedami į aktyvias eilutes. Neaktyvios eilutės yra nuspalvintos pilka spalva, jose pieno mėginio duomenų rodyti nereikia;
-

stulpelyje “Pieno kiekis, kg”, įvedamas pieno kiekis kilogramų tikslumu (5,5; 10,0; 3,0…);

-

stulpelyje “Melžimo kartai per parą“, įvedami melžimo kartai prie kiekvieno gyvūno rankiniu būdu, arba pasirenkant iš

klasifikatoriaus (1, 2 arba 3). Stulpelyje “Melžimo kartai per parą“ įvesti rankiniu būdu ar pasirenkant iš klasifikatoriaus (1, 2 arba 3) galima
visiems gyvūnams iš karto lentelės antraštėje;
-

stulpelyje “Melžimo paros laikas“ įvedamas melžimo paros laikas prie kiekvieno gyvūno rankiniu būdu, arba pasirenkant iš

klasifikatoriaus (1 – ryte, 2 – vakare arba 3 – per pietus). Stulpelyje “Melžimo paros laikas“ įvesti rankiniu būdu ar pasirenkant iš klasifikatoriaus
(1 – ryte, 2 – vakare arba 3 – per pietus) galima visiems gyvūnams iš karto lentelės antraštėje;
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-

stulpelyje “Laikas tarp melžimų, val.“ įvedamas melžimo intervalas prie kiekvieno gyvūno rankiniu būdu, arba pasirenkant iš

klasifikatoriaus. Stulpelyje “Laikas tarp melžimų, val.“ įvesti rankiniu būdu ar pasirenkant iš klasifikatoriaus galima visiems gyvūnams iš karto
lentelės antraštėje. Šis laukas yra aktyvus, kuomet “Melžimo kartai per parą“ reikšmė yra „3”;
-

stulpelyje “Melžimo greitis, kg/min” įvedamas kontrolinio melžimo metu nustatytas melžimo greitis. Šis laukas nėra privalomas.

Formos „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ pildymas, kai pieno apskaitos būdas yra E4 (100 pav.):
-

stulpelyje “Individualus Nr.” pateikiami gyvūno numeris, su informacija apie gyvūnui įvestus įvykius („Melžimas neprivalomas,

nes nurodyti susirgimai su priežasties kodu 44 arba 69”, “Melžimas negalimas dėl brokavimo / užtrūkimo įvykių” ir kt.). Pieno mėginio duomenys
yra vedami į aktyvias eilutes. Neaktyvios eilutės yra nuspalvintos pilka spalva, jose pieno mėginio duomenų rodyti nereikia;
-

stulpeliuose “Pieno kiekis 1, kg”, “Pieno kiekis 2, kg” ir “Pieno kiekis 3, kg”, įvedamas pieno kiekis kilogramų tikslumu (5,5; 10,0;

3,0…). Pieno kiekio sumą galima įvesti į vieną bet kurį stulpelį;
-

stulpelyje “Melžimo greitis, kg/min” įvedamas kontrolinio melžimo metu nustatytas melžimo greitis. Šis laukas nėra privalomas.

Formos „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ pildymas, kai pieno apskaitos būdas yra Z4R (101 pav.):
-

stulpelyje “Individualus Nr.” pateikiami gyvūno numeris, su informacija apie gyvūnui įvestus įvykius („Melžimas neprivalomas,

nes nurodyti susirgimai su priežasties kodu 44 arba 69”, “Melžimas negalimas dėl brokavimo / užtrūkimo įvykių” ir kt.). Pieno mėginio duomenys
yra vedami į aktyvias eilutes. Neaktyvios eilutės yra nuspalvintos pilka spalva, jose pieno mėginio duomenų rodyti nereikia;
-

stulpelyje “Pieno kiekis, kg”, įvedamas pieno kiekis kilogramų tikslumu (5,5; 10,0; 3,0…);

-

stulpelyje “Paros laikas“ įvedamas melžimo paros laikas prie kiekvieno gyvūno rankiniu būdu, arba pasirenkant iš klasifikatoriaus

(1 – ryte, 2 – vakare arba 3 – per pietus). Stulpelyje “Paros laikas“ įvesti rankiniu būdu ar pasirenkant iš klasifikatoriaus (1 – ryte, 2 – vakare arba
3 – per pietus) galima visiems gyvūnams iš karto lentelės antraštėje;
-

stulpelyje “Melžimo greitis, kg/min” įvedamas kontrolinio melžimo metu nustatytas melžimo greitis. Šis laukas nėra privalomas.
– mygtukas skirtas įvestų duomenų į „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ formą išsaugojimui, bet ne paties

kontrolinio melžimo išsaugojimui.
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– mygtukas skirtas įvestų duomenų į „Kontrolinio melžimo įvedimas / redagavimas“ formą patikrinimui. Pateikiama
informacinis pranešimas apie surastas klaidas arba neradus klaidų – informacinis pranešimas apie įvestus teisingus duomenis.
– mygtukas skirtas pieno kiekių užkrovimui iš Laboratorijos.
– mygtukas skirtas importuoti pieno kiekius iš sukurto failo, atidaroma forma „Pieno kiekių importas“ (102 pav.), kur paspaudus
mygtuką

iš savo kompiuterio laikmenos pasirenkamas failas, ir paspaudus

, yra įkeliami pieno kiekių duomenys.

– mygtukas skirtas atsisiųsti importui skirtą dokumento šabloną (103 ir 104 pav.). Jį užpildžius, galima importuoti paspaudus
mygtuką.

98 pav. Kontrolinio pieno mėginio duomenų įvedimo forma.

66

99 pav. Kontrolinio pieno mėginio duomenų įvedimo forma, kai pieno apskaitos būdas T4.

100 pav. Kontrolinio pieno mėginio duomenų įvedimo forma, kai pieno apskaitos būdas E4.
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101 pav. Kontrolinio pieno mėginio duomenų įvedimo forma, kai pieno apskaitos būdas Z4R.

102 pav. Forma „Pieno kiekių importas“.
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103 pav. Importo šablonas, kai apskaitos būdai T4 arba Z4R.

104 pav. Importo šablonas, kai apskaitos būdai E4.

PASTABA. Pieno kiekiai įvedami kilogramais. Kablelį galima padėti tiek su taško, tiek su kablelio klaviatūros klavišu.
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7.3.2. Menių mygtukas-->“Kontroliniai melžimai“-->„Gyvūnų įvykiai“
Norint administruoti gyvūno įvykius, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus „Kontrolinis
melžimas“ pereinama prie mygtuko „Gyvūnų įvykiai“ pasirinkimo ir atidaroma „Įvykių administravimas“ forma (105 pav.).

105 pav. Paieškos forma „Įvykių administravimas“.

Įvedus privalomus laukus – „Rūšis”, “Laikytojas” ir “Banda”, bei pasirinkus laukus “Statusas” (pagal nutylėjimą laukas yra užpildytas
reikšme –“gyvi”) ir “Prieauglis” (pagal nutylėjimą laukas yra užpildytas reikšme –“atsivedusi”, t. y. gyvūnas, turintis vieną ar daugiau atsivedimo
įvykių), pateikiama “Įvykių administravimas” paieškos rezultatų forma (106 pav.):
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106 pav. Formos „Įvykių administravimas“ paieškos rezultatai.

Formoje „Įvykių administravimas“ virš pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip
pat atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4 simbolius lauke „Ieškoti“.
“Įvykių administravimas” formoje (106 pav.) pateikiamas laikytojo gyvūno “Individualus Nr.”, “Veislė” (gyvūno veislės kodas), “Gimimo
data” (gyvūno gimimo data) ir “Bandos grupė” (gyvūno priskirtos bandos grupės pavadinimas). Paspaudus prie gyvūno numerio esantį mygtuką
, išskleidžiama gyvūnų įvykių įvedimo / redagavimo firma (107 pav.):

107 pav. Forma „Įvykių administravimas“ individualaus gyvūno įvykių įvedimas / redagavimas.
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“Įvykių administravimas” formoje (107 pav.) individualiam gyvūnui pateikiami jo visi istoriniai įvykiai ir naujų įvykių įvedimo langai
„Data“ (pasirenkama įvykio data iš išskleidžiamo kalendoriaus arba įvedama ranka), „Įvykis“ (pasirenkamas įvykis iš išskleidžiamo
klasifikatoriaus), „Priežastis“ (pasirenkamas įvykis iš išskleidžiamo klasifikatoriaus, pildomas, jei „Įvykis“ – „Brokavimas“), „Rezultatas“
(pasirenkamas įvykis iš išskleidžiamo klasifikatoriaus, pildomas, jei „Įvykis“ – „Rektalinis tyrimas“ ir „Susirgimas“) ir „Veiksmai“, kur paspaudus
mygtuką

įvykiai yra įrašomi, o paspaudus mygtuką

– įvykiai ištrinami.

PASTABA. Gyvūnų įvykius galima įvesti ar redaguoti nuo paskutinio patvirtinto Kontrolinio melžimo datos iki naujai sukurto Kontrolinio
melžimo datos imtinai.
PASTABA. Laikytojo paiešką galima atlikti įvedus tris vardo / pavardės / pavadinimo arba Produktyvumo tyrimų kodo arba asmens / įmonės
kodo simbolius.
7.3.3. Menių mygtukas-->“Kontroliniai melžimai“-->„Gyvūnų grupės“
Norint administruoti gyvūno grupių duomenis, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus
„Kontrolinis melžimas“ pereinama prie mygtuko „Gyvūnų grupės“ (108 pav.) pasirinkimo.

108 pav. Paieškos forma „Grupių administravimas“.

Įvedus privalomus laukus – „Rūšis”, “Laikytojas” ir “Banda”, pateikiama “Grupių administravimas” paieškos rezultatų forma (109 pav.):
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109pav. Forma „Grupių administravimas“ paieškos rezultatai.

Norint sukurti naują gyvūnų grupę, paspaudus mygtuką

atidaroma naujos grupės sukūrimo forma (110 pav.):

110 pav. Forma „Grupių administravimas“ naujos gyvūnų grupės sukūrimui.

Kuriant naują gyvūnų grupę lauke „Grupės pavadinimas“ įvedamas pavadinimas, lauke „Apskaitos būdas“ – iš išskleidžiamo klasifikatoriaus
pasirenkamas šiai grupei priskirtas apskaitos būdas, lauke „Valdymo būdas“ – iš išskleidžiamo klasifikatoriaus pasirenkamas šiai grupei priskirtas
bandos valdymo būdas, lauke „Melžimo sistema“ – iš išskleidžiamo klasifikatoriaus pasirenkamas šiai grupei priskirta melžimo sistema ir stulpelyje
„Veiksmai“ paspaudus mygtuką
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gyvūnų grupės duomenys yra įrašomi, o paspaudus mygtuką

– gyvūnų grupės duomenys ištrinami.

Sukūrus grupes, stulpelyje „Veiksmai“ paspaudus mygtuką „Grupės gyvūnai“

, atidaroma gyvūnų, kuriuos galima įtraukti į sukurtą grupę

arba pašalinti iš grupės, forma „Grupės „...“ gyvūnai“ (110 pav.).

110 pav. Forma „Grupės „...“ gyvūnai“ gyvūnų priskyrimas į grupę.

7.3.4. Menių mygtukas-->“Kontroliniai melžimai“-->“Ataskaitos“
Norint peržiūrėti ataskaitas, meniu juostoje paspaudus mygtuką „Kontrolė“ iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkus „Kontroliniai melžimai“
pereinama prie mygtuko „Ataskaitos“. Galima pasirinkti iš išskleidžiamo ataskaitų sąrašo arba paspaudus mygtuką „Ataskaitos“ yra pateikiamas
ataskaitų pasirinkimo langas (111 pav.).
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111 pav. Ataskaitų pasirinkimo langas.

PASTABA. Ataskaitų duomenų peržiūra priklauso nuo prisijungusio naudotojo.

8.

Asociacija (Administravimas – tik ŽŪIKVC arba Produktyvumo tyrimų paslaugas teikiantiems
naudotojams)
8.1. Meniu mygtukas „Asociacija“->“Peržiūra“ (Tik Asociacijų naudotojams)
Paspaudus mygtuką “Peržiūra“ atidaroma Asociacijos duomenų peržiūros forma (112 pav.). Paspaudus mygtuką

, atidaroma

„Asociacijos nariai“ forma, skirta Asociacijos narių (narių, asocijuotų narių, veisimo programos dalyvių arba paslaugos gavėjų) sąrašo peržiūrai
(113 pav.). Paspaudus mygtuką
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, Asociacijos narių sąrašas suformuojamas excel formatu.

112 pav. Forma „Peržiūra“ Asociacijos duomenų peržiūrai.

113 pav. Forma „Asociacijos nariai“ Asociacijos narių duomenų peržiūrai.

8.2. Meniu mygtukas „Asociacija“->“Narių gyvūnų ataskaita“ (Tik Asociacijų naudotojams)
Paspaudus mygtuką “Narių gyvūnų ataskaita“ atidaroma forma „Narių gyvūnų ataskaita“ (114 pav.), kurioje pagal pasirinktus laukus,
suformuojama “Narių gyvūnų ataskaita“ (115 pav.). Paspaudus mygtuką
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, ataskaita suformuojamas excel formatu.

114 pav. Forma „Narių gyvūnų ataskaita“ ataskaitos formavimui.

115 pav. Forma „Narių gyvūnų ataskaita“.

8.3. Meniu mygtukas „Administravimas“->“Vertintojai“ (tik ŽŪIKVC naudotojams)
Paspaudus mygtuką “Vertintojai“ atidaroma forma „Vertintojų administravimas“, kurioje ŽŪIKVC darbuotojai administruoja vertintojų
duomenis.
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8.4. Meniu mygtukas „Administravimas“->“Kontroliniai melžimai“ (ŽŪIKVC ir Produktyvumo tyrimų paslaugas teikiantiems
naudotojams)
8.4.1. Meniu mygtukas „Administravimas“->“Kontroliniai melžimai“->“Vadovai ir asistentai“
Paspaudus mygtuką “Kontroliniai melžimai“->“Vadovai ir asistentai“ atidaromi forma „Įmonių ir jų vadovų administravimas“ (116 pav.),
kurioje ŽŪIKVC arba Produktyvumo tyrimų paslaugas teikiantys naudotojai administruoja Produktyvumo tyrimų įmonės vadovų (toliau –
vadovai), asistentų (toliau – asistentai) ir ūkinių gyvūnų laikytojų bandų ( toliau – bandos) duomenis.

116 pav. Forma „Įmonių ir jų vadovų administravimas“.

Paspaudus mygtuką

atidaroma forma (117 pav.), skirta naujo įmonės vadovo pridėjimui. „Įmonių ir jų vadovų

administravimas“ formos 116 pav.) pateiktoje paieškos lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– „Redaguoti“ mygtukas skirtas vadovo duomenų redagavimui (lauko “El. paštas” užpildymas / redagavimas arba laukelio “Informacijos

gavimas El. paštu” žymėjimas). Stulpelyje “Veiksmai” esančiais mygtukais „Išsaugoti“
atšaukiami redaguoti duomenys;
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arba „Atšaukti redagavimą“

išsaugomi arba

– „Ištrinti“ mygtukas skirtas įmonės vadovo ištrynimui iš „Įmonių ir jų vadovų administravimas“ formos;
– „Asistentai“ mygtuku yra atidaroma vadovo asistentų administravimo forma „Asistentų administravimas“ (118 pav.);
– „Bandos“ mygtuku yra atidaroma vadovo bandų administravimo forma „Vadovo bandų administravimas“ (120 pav.), kur vadovui

paspaudus mygtuką

atidaroma forma “Pridėti naują bandą” (122 pav.), kuri yra skirta naujos bandos pridėjimui vadovui.

„Vadovo bandų administravimas“ formos (121 pav.) pateiktoje paieškos lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs
mygtukai:
– „Redaguoti“ mygtukas skirtas vadovo bandų duomenų redagavimui (“PK metodas” redagavimas) (121 pav.). Stulpelyje “Veiksmai”

esančiais mygtukais „Išsaugoti“

arba „Atšaukti redagavimą“

išsaugomi arba atšaukiami redaguoti duomenys;

– „Nutraukti kontrolę“ mygtuku atidaroma forma „Nutraukti bandos kontrolę“ (124 pav.), kur užpildžius privalomus laukus „Kontrolės

pabaigos data“ ir „Priežastis“ yra nutraukiamas bandos dalyvavimas produktyvumo tyrimuose.

117 pav. Formos „Įmonių ir jų vadovų administravimas“ redagavimas.
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Formoje „Asistentų administravimas“ (118 pav.), vadovui paspaudus mygtuką

atidaroma forma „Asistentų

administravimas“ (119 pav.), skirta naujo įmonės vadovo asistento pridėjimui.
„Asistentų administravimas“ formos (118 pav.) pateiktoje paieškos lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– „Redaguoti“ mygtukas skirtas įmonės vadovo asistento duomenų redagavimui (lauko “El. paštas” užpildymas / redagavimas arba

laukelio “Informacijos gavimas El. paštu” žymėjimas). Stulpelyje “Veiksmai” esančiais mygtukais „Išsaugoti“

arba „Atšaukti redagavimą“

išsaugomi arba atšaukiami redaguoti duomenys;
– „Ištrinti“ mygtukas skirtas įmonės vadovui priskirto asistento ištrynimui iš „Asistentų administravimas“ formos;
– „Bandos“ mygtuku yra atidaroma asistento bandų administravimo forma „Asistento „Vardas Pavardė“ bandos“ (123 pav.) su

asistentui priskirtų bandų sąrašu, kur aktyviame lauke “Laikytojo asmens / įmonės kodas” įvedus asmens / įmonės kodą, arba laikytojo vardą,
pavardę ar įmonės pavadinimą yra surandamas laikytojas, lauke “Bandos Nr.” Parenkama asistentui priskiriama banda, ir lentelės stulpelyje
„Veiksmai“ paspaudus mygtuką „Išsaugoti“

, yra išsaugomi priskirtos asistentui bandos duomenys.

118 pav. Forma „Asistentų administravimas“.
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119 pav. Formos „Asistentų administravimas“ redagavimas.

120 pav. Forma „Vadovo bandų administravimas“.

121 pav. Formos „Vadovo bandų administravimas“ redagavimas.
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122 pav. Forma „Pridėti naują bandą“.

123 pav. Forma „Asistento „Vardas pavardė“ bandos“

124 pav. Forma „Nutraukti bandos kontrolę“

8.4.2. Meniu mygtukas „Administravimas“->“Kontroliniai melžimai“->“Laikytojai“
Paspaudus mygtuką “Kontroliniai melžimai“->“Laikytojai“ atidaromi forma „Laikytojui priskirtų darbuotojų paieška“ (125 pav.),
kurioje ŽŪIKVC arba Produktyvumo tyrimų paslaugas teikiantys naudotojai įvedus į paieškos lauką „Laikytojas“ vardo, pavardės,
pavadinimo, asmens / įmonės / Produktyvumo tyrimų kodo tris simbolius, pateikiama laikytojo bandų informacija (pav. 126).
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125 pav. Forma „Laikytojui priskirtų darbuotojų paieška“.

126 pav. Formos „Laikytojui priskirtų darbuotojų paieška“ paieškos rezultatai.

8.5. Meniu mygtukas „Administravimas“->“Sistemos administravimas“ (tik ŽŪIKVC naudotojams)
Paspaudus mygtuką “Sistemos administravimas“ atidaroma forma „Sistemos administravimas“, kurioje ŽŪIKVC darbuotojai administruoja
naudotojų duomenis.

9.

Kilmės knygos

9.1. Meniu mygtukas „Kilmės knygos“->Kilmės knygos“ (Tik Asociacijų naudotojams)
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Paspaudus mygtuką „Kilmės knygos“ atidaroma paieškos forma „Įrašymas į kilmės knygą“ (127 pav.). Privalomame lauke „Rūšis“ yra
pasirenkama gyvūno rūšis (Avys, Ožkos, Galvijai). Privalomame lauke „Asociacija“ (jei prisijungusi Asociacija, tai šis laukas yra užpildytas
Asociacijos pavadinimu arba trumpiniu, jo pildyti nereikia) yra pasirenkama Asociacija. Privalomame lauke „Laikytojas“ yra pasirenkamas
laikytojas, kurio gyvulius įrašinės į Kilmės knygas Asociacija. „Statusas KK“ leidžia pasirinkti kokie pasirinkto laikytojo gyvūnai bus išrenkami:
„įrašyti“, ‚išbraukti“, „neįrašyti“ arba „visi“. „Statusas“ leidžia pasirinkti kokie pasirinkto laikytojo gyvūnai bus išrenkami: „gyvi“, „negyvi“ arba
„visi (gyvi ir negyvi)“. Galima laikytojo gyvūnų paiešką atlikti pasinaudojant detalia paieška, t. y. paspaudus mygtuką „Detali paieška“ (128 pav.).
Paiešką galima vykdyti pagal paieškos filtrus „Bandos Nr.“, „Amžiaus grupė“, „Veislė“, „KK pavadinimas“, „Skyrius“, „Poskyris“. Nurodžius
paieškos duomenis, paspaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Pateikiama paieškos formos „Įrašymas į kilmės knygą“ rezultatai (129 pav.). Virš
pateiktos lentelės galima pasirinkti kiek rodyti įrašų ekrane, paspaudus mygtuką „Rodyti“, o taip pat atlikti paiešką pagal įvestus mažiausiai 4
simbolius lauke „Ieškoti“, esančiame virš stulpelio „Veiksmai“.

127 pav. Forma „Įrašymas į kilmės knygą“.
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128 pav. Forma „Įrašymas į kilmės knygą“ „Detali paieška“.

129 pav. Formos „Įrašymas į kilmės knygą“ paieškos rezultatai.

Asociacija įrašiusi gyvūną į Kilmės knygos PAGRINDINĮ skyrių formoje „Įrašymas į kilmės knygą“ rezultatų lentelės stulpelyje
„Dokumentai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai
vyriškos lyties atveju.
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,

,

, moteriškos lyties atveju

ir

Asociacija įrašiusi gyvūną į Kilmės knygos PAPILDOMĄ skyrių formoje „Įrašymas į kilmės knygą“ rezultatų lentelės stulpelyje
„Dokumentai“ yra pateikiamas aktyvūs mygtukas

, moteriškos lyties atveju

ir

vyriškos lyties atveju.

Formoje „Įrašymas į kilmės knygą“ rezultatų lentelės stulpelyje „Veiksmai“ yra pateikti aktyvūs mygtukai:
– įrašymo į kilmės knygą mygtukas. Jį paspaudus atidaroma įrašymo forma, kur iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkama Kilmės knyga

(130 pav.), paspaudus „Toliau“ – iš išskleidžiamojo sąrašo pasirenkamas Poskyris (Skyriaus rinktis nereikia, nes jis nustatomas automatiškai) (131
pav.) ir paspaudus „Toliau“, gyvūnas patenka į įrašytųjų gyvūnų į Kilmės knygą sąrašą;

130 pav. Kilmės knygos pasirinkimas

131 pav. Poskyrio pasirinkimas

– išbraukimo iš Kilmės knygos mygtukas. Jį paspaudus atidaroma išbraukimo iš Kilmės knygos forma (132 pav.), aktyviame lange

galima įrašyti išbraukimo priežastį;

132 pav. Išbraukimo iš Kilmės knygos forma.

– Kilmės pažymėjimo išdavimo mygtukas. Jį paspaudus atidaroma forma „Išduoti kilmės pažymėjimą“ (133 pav.). Šioje formoje

galima nurodyti „Įrašai apie gyvūno susirgimus ir profilaktiką:“, „Dalyvavimas parodose ir įvertinimas“, bei „Kitos pastabos“. Šie laukai
neprivalomi.
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133 pav. forma „Išduoti kilmės pažymėjimą“.

Paspaudus mygtuką „Patvirtinti“, suformuojamas Kilmės pažymėjimas ir Kilmės pažymėjimo numeris (134 ir 135 pav.). Paspaudus formoje
„Įrašymas į kilmės knygą“ rezultatų lentelės stulpelyje „Dokumentai“ aktyvų mygtuką
be priedo „Kilmės kortelė“ arba paspaudus

suformuojamas kilmės pažymėjimas

suformuojamas kilmės pažymėjimas su priedu „Kilmės kortelė“, galima

pažymėjimą atsispausdinti, paspaudus aktyvius mygtukus

,

arba

- galima atsispausdinti

suformuoto Kilmės pažymėjimo priedus.
PASTABA. Tik paspaudus mygtuką

ir mygtuką „Patvirtinti“ yra suformuojamas Kilmės pažymėjimo numeris. Kitais atvejais Kilmės

pažymėjimą galima suformuoti / peržiūrėti / atsispausdinti, bet jis bus pažymėtas žodžiu „Pavyzdys“ ir neturės suformuoto Kilmės pažymėjimo
numerio (135 pav.).
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134 pav. Kilmės pažymėjimas su Kilmės pažymėjimo Nr.
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135 pav. Kilmės pažymėjimas be Kilmės pažymėjimo Nr.

– „Gyvūno kilmės knygos istorija“ mygtukas;
– gyvūno Kilmės knygos duomenų atnaujinimo mygtukas. Jį paspaudus atidaroma forma „Atnaujinti gyvūno X kilmės knygos

duomenis“ (136 pav.).

136 pav. forma „Atnaujinti gyvūno X kilmės knygos duomenis“

9.2. Meniu mygtukas „Kilmės knygos“->“Duomenų tikrinimas“ (Tik Asociacijų naudotojams)
Paspaudus mygtuką „Duomenų tikrinimas“ atidaroma forma „Tikrinami laikytojai“ (137 pav.). Šioje formoje galima įkelti laikytojus,
kuriems reikia po nakties patikrinti Kilmės knygos įrašus. Lauke „Laikytojas“ įvedus tris vardo / pavardės arba asmens / įmonės kodo simbolius,
pasirinkus laikytoją ir paspaudus mygtuką „Pridėti“, pasirinktas laikytojas yra pridedamas į patikros sąrašą. Paspaudus mygtuką „Neatitikimų
ataskaita“, atidaroma forma „Neatitikimų ataskaita“ ( 138 pav.), kurioje pateikiami įrašytų gyvūnų į Kilmės knygas neatitikimai po tikrinimo.
PASTABA. “Duomenų tikrinimas“ vykdomas tik tiems gyvūnams, kurie į Kilmės knygas buvo įrašyti arba mygtuko
atnaujinti naujame GYVIS Kilmės knygų administravimo modulyje.
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pagalba buvo

137 pav. Formos „Duomenų tikrinimas“ tikrinamų laikytojų sąrašas

138 pav. Forma „Neatitikimų ataskaita“

9.3. Meniu mygtukas „Kilmės knygos“->“Grupinis įrašymas“
Paspaudus mygtuką „Grupinis įrašymas“ atidaroma forma „Gyvūnų paieška įrašymui“ (139 pav.) Lauke „Rūšis“ yra pasirenkama
gyvūno rūšis (Avys, Ožkos, Galvijai). Laukas „Asociacija“ yra užpildytas Asociacijos pavadinimu arba trumpiniu (jo pildyti nereikia). Lauke
„Laikytojas“ ir „Bandos Nr.“ yra pasirenkamas laikytojas, kurio gyvūnų paiešką atliekame. Sąrašo išrinkimui, galima pasirinkti laukus
„Amžiaus grupė“ arba „Veislė“.
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139 pav. Forma „Grupinis įrašymas“

140 pav. Kilmės knygos pasirinkimo forma

Paspaudus mygtuką „Įrašyti“ atidaroma forma (140 pav.) skirta pasirinkti Kilmės knygą į kurią bus įrašomi visi atrinkti gyvūnai iš
sąrašo ir spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti“. Pateikiamas informacinis pranešimas apie gyvūno įrašymą į pasirinktos kilmės knygos
atitinkamą skyrių.
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Paspaudus mygtuką „Poskyrių importavimas“, atidaroma forma (141 pav.) skirta importuoti įrašytų gyvūnų į kilmės knygos skyrius,
poskyrius.

141 pav. Forma „Poskyrių importavimas“

Paspaudus mygtuką

- „Gyvūnų sąrašo eksportas“, pateikiamas Excel formato dokumentas (142 pav.), kur įrašius atitinkamus

kilmės knygų poskyrius, mygtuko

- „Gyvūnų sąrašo importas“ pagalba, poskyrius galima suimportuoti.

142 pav. Excel formato dokumentas, skirtas poskyrių importavimui

9.4. Meniu mygtukas „Kilmės knygos“->“Įrašyto gyvūno paieška“
Paspaudus mygtuką „Įrašyto gyvūno paieška“ atidaroma paieškos forma „Įrašyto gyvūno paieška“ (143 pav.). Lauke „Rūšis“ yra
pasirenkama gyvūno rūšis (Avys, Ožkos, Galvijai) ir lauke „Individualus Nr.“ įvedamas gyvūno individualus Nr., pateikiama pasirinkto
gyvūno informacija Kilmės knygose (144 pav.).
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143 pav. „Įrašyto gyvūno paieška“ paieškos forma

144 pav. Formos „Įrašyto gyvūno paieška“ paieškos rezultatas.

9.5. Meniu mygtukas „Kilmės knygos“->“Ataskaita“
Paspaudus mygtuką „Ataskaita“ atidaroma paieškos forma „Kilmės knygų ataskaita“ (145 pav.). Lauke „Rūšis“ yra pasirenkama gyvūno
rūšis (Avys, Ožkos, Galvijai). Privalomame lauke „Asociacija“ (jei prisijungusi Asociacija, tai šis laukas yra užpildytas Asociacijos pavadinimu
arba trumpiniu, jo pildyti nereikia) yra pasirenkama Asociacija. Lauke „Laikytojas“ yra pasirenkamas laikytojas, kurio gyvulių Kilmės knygų
ataskaitą būtų formuojama ir laikytojo „Bandos Nr.“. „Laikytojo statusas“ leidžia pasirinkti su kokiu statusu norima pasirinkti laikytojus:
„Narys“, „Buvęs narys“, „Niekada nebuvo narys“ arba „visi“. „Statusas KK“ leidžia pasirinkti kokie pasirinkto laikytojo gyvūnai bus išrenkami:
„įrašyti“, ‚išbraukti“, „neįrašyti“ arba „visi“. „Statusas“ leidžia pasirinkti kokie pasirinkto laikytojo gyvūnai bus išrenkami: „gyvi“, „negyvi“ arba
„visi (gyvi ir negyvi)“. „Statuso data“ nurodoma data, kuriai formuojama pasirinkta ataskaita. „Įrašymo data nuo, iki“ pasirenkamos datos nuo
ir iki kada įrašyti gyvūnai į Kilmės knygas.
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PASTABA. jei prisijungęs ne Asociacijos naudotojas, tai, jei yra pasirinkta Asociacija, tai laukas „Įrašymo data nuo, iki“ yra
neprivalomas, jei nepasirinkta Asociacija, tai laukas „Įrašymo data nuo, iki“ yra privalomas.

145 pav. „Kilmės knygų ataskaita“ paieškos forma

Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiama „Kilmės knygų ataskaita“ atvaizduota ekrane (146 pav.), o paspaudus stulpelyje „Dokumentai“
aktyvų mygtuką
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, pateikiama „Kilmės knygų ataskaita“ Excel formatu (147 pav.)

146 pav. „Kilmės knygų ataskaita“ ekrane
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147 pav. „Kilmės knygų ataskaita“ Excel formatu
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