
   
  
Infoblad 
 
29.9.2022 

 

 

Aktuellt om NettiKatras 
 

Användarna faktureras under oktober för årsavgiften för 2922 för NettiKatras-
programmet. Årsavgiften täcker kostnader som härrör sig till underhåll, 
utveckling och kundtjänst. Årsavgiften för det innevarande året är endast 57 € 
+ moms 24 %. Vi har i priset tagit hänsyn till en rabatt på 33 % på grund av den 
långsamma ibruktagningen i börja av året.  

Kompletteringar och ändringar  

NettiKatras-programmet utvecklas stegvis, då man kan ta hänsyn till ändringar 
i omständigheterm såsom ändringar i stödvillkoren. Mindre ändringar görs till 
och med veckovis, exempelvis vad gäller användarvänligheten.  Här ändringar 
som gjorts under de senaste veckorna:  

• Stamboksbeviset har förnyats; faderslinjen syns tydligare, 
beräkningsmodellen för produktionsresultat har korrigerats (baggar)  

• Mobilvyn har förbättrats så att Djur-avsnittet förstoras när man bläddrar. 
Även en korrigering i vyn för fältet för vägningar.  

• I Sök-fältet kan man även söka med två siffror, exemeplvis kan 
öronnumret 0001 sökas med siffrorna 01 och öronnumret 0078 kan sökas 
med siffrorna 78. Detta fungerar även i mobila enheter.  

• Användaren för meddelande i den vänstra sidolisten för händelser som 
inte har blivit överförda till Livsmedelsverket (en röd ruta) Genom att 
klicka på länken öppnas Händelser-vyn, där du väljer "Uppdateringen 
misslyckades". I Beskrivning-fältet syns orsaken till felet, korrigera 
situatioinen enligt beskrivningen eller ta kontakt med kundtjänsten.   

 
Har du redan testat följande?  

• Du kan välja flera baggar samtidigt i släktskapskontrollen.  

• Det går att söka djur med hjälp av öronnumret i mobilen.  

• Rapporter för ansökningar av stöd för ursprungsraser.  

 
På kommande mot slutet av året   

• Gårdsvis årssammanställning av produktionesuppföljningen.  

• Överföringen av slaktuppgifter från Sorkka-systemet (testas som bäst)  
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Avtalen om uppfödning av ursprungsraser förnyas  

För ansökan om stöd för ursprungsraser för får och getter under nästa 
programperiod krävs en avelsplan, som man kan göra upp själv eller bestalla av 
en rådgivare. I avelsplanen ska de avelsbaggar som används och tackorna i 
respektive betäckningsgrupp framkomma på individnivå. Man får en utskrift av 
betäckningsförtecknngarna till bilaga till planen direkt från NettiKatras-
programmet 

Läs mera om reformen:  https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-
finansiering/uutiset/avtalen-om-uppfodning-av-lantraser-fornyas-nasta-ar/  

 
Skolningarna på distans om NettiKatras fortsätter 

Våra rådgivare visar under skolningarna hur man använder programmet med 
dator/läsplatta. Mobilvyn är motsvarande.  

Följande skolningstillfällen:  

1.11. kl. 14-16 (på finska ) och 16.11. kl. 14 –16 (på svenska). Skolningstillfällena är 
också ett perfekt ställe att ge användarrespons om programmet!  

Se här alla kommande skolningar och anmäl dig! 
https://www.proagria.fi/tapahtumat/nettikatras-koulutukset-nettikatras-skolning 

 
Bruksanvisningar och rådgivning 

De nyaste anvisningara för NettiKatras-programmet hittar du på ProAgria 
hemsidor:  https://www.proagria.fi/tietoa-
meista/materiaalipankki/ohjeet/nettikatras-ohjelman-ohjeet 

Vill du läsa vårt föregående infoblad på nytt? Du kan ladda ner den från våra 
hemsidor på finska https://www.proagria.fi/uploads/NettiKatras-tiedote-
17.08.2022.pdf  eller på svenska https://www.proagria.fi/uploads/NettiKatras-
infoblad-17.8.2022.pdf 

 
Vår kundtjänst står till din tjänst 

per e-poste nettikatras@proagria.fi  eller per telefon 09 8566 6010 

 
Med samarbetshälsningar, 
ProAgria 
Fårrådgivare och  NettiKatras-kundtjänst 
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