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Ibruktagning av nya NettiKatras 
 

Programmet WebLammas och WebVuohi har varit en del av Mtech’s programutbud. Avtalet mellan 
WebLammas och WebVuohi-användare och Mtech avslutas 31.12.2021 
 
Det gamla programmet ersätts med NettiKatras-programmet som grundar sig på modern teknik. 
Weblammas och WebVuohi-programmets kunder flyttas över till NettiKatras-programmets användare, 
när ProAgria under hösten 2021 tar i bruk programmet.   
 
Nya NettiKatras är användarvänlig och ett program som stöttar gården i produktionsuppföljningen. Med 
detta program får gårdarna förutom stamtavlor också produktionsuppföljning av hög kvalitet. 
Gränssnittet med Livsmedelsverkets får- och getregister fortsätter med det nya programmet.  
 
NettiKatras-programmet är utvecklad tillsammans med får- och getgårdar samt fårrådgivare. 
Producenternas pilotgrupp har varit med i arbetet och kommit med idéer och praktiska erfarenheter. 
Resultatet från kundundersökningen som gjordes i juni har också tagits i beaktande vid 
programmeringen av programmet. 
 
Flyttningen från Weblammas och WebVuohi-programmet till NettiKatras-programmet kommer att gå 
smidigt, eftersom all historisk data överförs till nya programmet. Användarutbildning ordnas via Teams.  
Tillvägagångssättet för indexuträkningen förblir på samma sätt som i gamla programmet och det görs 
fortsättningsvis i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke) och Mtech.  
 
Ibruktagning av NettiKatras-programmet kostar för produktionsuppföljningsgårdar 150 € + moms 24 %, 
som faktureras i två omgångar. Första omgångens faktura är som bilaga till detta brev. Genom att betala 
senast på förfallodagen, får du ta del av utvecklingsprojektets erbjudna prisfördel. Efter att NettiKatras-
programmet har tagits i bruk är aktiveringsavgiften högre, 170 € + moms 24%. Årsavgiften för 
användning av programmet debiteras som tidigare. Nya programmets första årsavgift faktureras under 
våren 2022. 
 
På frågor som hör till NettiKatras-programmet svarar ProAgrias fårrådgivare. Milla Alanco-Ollqvist, tel. 
040 706 0558, milla.alanco-ollqvist@proagria.fi eller Kaie Ahlskog, tel. 0400 731 0811, 
kaie.ahlskog@proagria.fi. 
 

 
 

 

 

 

 

Fina höstdagar i väntan på det nya programmet  

önskar NettiKatras projektgruppen 


