
NettiKatras ohje
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Poistot ja teurastulosten tallennus,
siirtoilmoitus



Poisto ja siirto
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• Eläinlistalta valitaan poistettava tai siirrettävä
eläin.
• Eläimen voi etsiä kirjoittamalla Etsi

kenttään nimi, lyhytkorvanumero, EU-
tunnus tai osa siitä.

• Valitaan haluttu toimenpide poisto tai siirto



Poisto kun eläin kuollut tai lopetettu
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• Jos eläimiä on useita ja niillä on sama poistopäivä ja poiston syy, niille voi laittaa yhteisen ajan ja
syyn sekä hävitystavan

• Poiston lisätiedon voi lisätä halutessa yksilöittäin
• Poistopäivän ja syyn voi muuttaa yksilölle vaikka olisikin yhteisessä tiedossa annettu tieto
• Kun tiedot ovat oikein paina tallenna



Poisto ilmoitus teuraaksi
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• Jos eläimiä on useita ja niillä on sama poistopäivä ja poiston syy, niille voi laittaa yhteisen ajan sekä ostajan
• Näitä voi myös muokata yksilöittäin
• Teurastamo valitaan Yhteinen ostaja kentässä kaikille tai Ostaja/Teurastaja kentässä eläinkohtaisesti. Voit hakea

teurastamoa nimellä tai numerolla tai etsiä luettelosta.
• Poiston lisätietoa tai hävitystapaa ei voi tässä muokata. Ne kirjataan toista kautta, katso ohje.
• Muista tallentaa tiedot kun olet tarkistanut, että kaikki on oikein.



Teurastietojen tallennus
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• Sorkkaohjelmasta on tulossa automaattinen tiedonsiirto myöhemmin NettiKatraaseen.
• Automaattinen tiedonsiirto on käytössä toistaiseksi kolmella teurastamolla: Hahtola, Vainio ja Tajma.
• -> asiakas voi antaa luvan teurastietojen lähettämiseen automaattisesti NettiKatraaseen teurastamon

järjestelmästä
• Teurastulokset voi syöttää myös itse käsin. Valitse poistetut näkyviin eläimet välilehdeltä > valitse eläimet joille

haluat tallentaa teurastiedot  ruutua klikkaamalla > toimenpiteet kohdasta Teurastiedot (seur. sivu)



Teurastietojen tallennus
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• toimenpiteet kohdasta valitaan Teurastiedot
• Avautuu teurastiedot välilehti jossa voi lisätä tiedot eläimelle teuraskuitista.
• Kun tiedot ovat oikein muista tallentaa ne.



Toimenpide - Siirrot
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• Kun on valittu Siirrot valitaan ensin
onko pitopaikka johon eläin siirretään
oma vai ei.

• Tulopitopaikassa on omat pitopaikat
valittavissa alasveto valikosta (pieni
nuoli).

• Muu tulopitopaikka tulee kirjoittaa
pitopaikan tunnus kenttään ja ohjelma
etsii sen.

• Tämän jälkeen lisätään lähtö- ja
saapumisajat kalenteria klikkaamalla



Toimenpide - Siirrot
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• Kalenteria klikkaamalla avautuu valikko jossa valitaan
ensin päivä (kuva 1)

• Tämän jälkeen kellotaulusta valitaan lähtöajan tunnit
(kuva 2) ja minuutit (kuva 3) viisaria siirtämällä tai
klikkaamalla haluttua aikaa.

- Kun tunti on valittu siirtyy näyttö automaattisesti
minuutit näytölle

• Kellotaulusta tullaan pois klikkaamalla näyttöä
kellovalikon ulkopuolella

• Sama tehdään saapumisajalle.

Tämän jälkeen kannattaa tarkistaa tiedot ja paina
Tallenna
Ohjelma palaa Eläimet näytölle jos tiedot ovat oikein.
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Toimenpiteet – Siirrot, virhe
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Jos eläimet ovat jo tulopitopaikassa ohjelma pyytää korjaamaan virheet.
Tällöin valitaan oikea tulopitopaikka uudestaan ja valitaan tallenna


