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1. Увод
У овом документу се налази корисничко упутство за коришћење Аир апликације, дела за унос података
о вакцинацији оваца и коза против болести плавог језика.

1.1.

Историјат промена
Датум
09.12.2016.

Аутор
Љубица Јовановић,
Сага д.о.о. Београд

Верзија
1.0

Опис промене
Почетни документ

2. Главни мени АИР апликације за овце и козе
На главном менију АИР апликације за овце и козе додата су три нова линка: Штампање потврда за
плави језик у оквиру дела ГАЗДИНСТВА, Вакцинација плави језик и Претрага потврда за плави језик
у оквиру дела ЖИВОТИЊЕ. Праћење вакцинације оваца и коза против болести плавог језика почиње
избором линка Штампање потврда за плави језик у оквиру дела ГАЗДИНСТВА. (Слика 1.)

Слика 1. Главни мени АИР апликације за овце и козе
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3.
Форма за генерисање и штампање потврда за
вакцинацију оваца и коза против БПЈ

Кликом на линк Штампање потврда за плави језик, отвара се нова форма апликације (слика 2.) .
Уносом потребног броја потврда и кликом на дугме ПОТВРДИ, генерише се тражени број потврда.
(Слика 3.)

Слика 2. Форма за штампање потврда о вакцинацији оваца и коза против БПЈ

Свака потврда има свој јединствени осмоцифрени број који почиње са јединицом и налази се испод
баркод-а у горњем десном углу на штампаној потврди, који се аутоматски генерише за сваку потврду.
По том броју ради се претрага потврда о вакцинацији оваца/коза против БПЈ.
На потврду се уносе подаци о газдинству (имању), подаци о типу вакцине (назив вакцине), датум
вакцинације, списак ушних маркица вакцинисаних оваца и коза на имању и идентификациони број
ветеринара.
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Слика 3. Потврда за вакцинацији оваца/коза против болести плавог језика
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4.
Форма за унос података о вакцинацији говеда против
болести плавог језика
Након што су потврде генерисане и попуњене приступа се уносу података о спроведеној вакцинацији
оваца/коза против болести плавог језика. Прво се отвара форма Вакцинација плави језик са главне
стране АИР апликације за овце и козе као што је приказано на следећој слици. (Слика 4.)

Слика 4. Линк ка форми за унос података о спроведеној вакцинацији

Кликом на поменути линк - Вакцинација плави језик отвара се нова форма која је приказана на
следећим сликама (Слика 5. и слика 6.)
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Слика 5. Форма за унос података о спроведеној вакцинацији оваца и коза
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Слика 6. Форма за унос података о спроведеној вакцинацији оваца и коза
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Форма за унос вакцинације, прати формат штампане потврде за вакцинацију оваца/коза против
болести плавог језика. Уноси се број потврде и кликом на дугме ПРОНАЂИ, ако газдинство постоји у
бази, аутоматски ће се учитати подаци о потврди и газдинству.
Уносе се подаци о типу вакцине, тј. вакцина се бира из падајућег менија. Вакцина може бити
једнократна или двократна. Тренутно не постоји тачан назив вакцине па ће у апликацији тренутни
називи бити ВАКЦИНА 1 и ВАКЦИНА 2 где је вакцина 1 - једнократна, а вакцина 2 - двократна вакцина,
док се не убаце тачни називи вакцина. (Слика 7.)

Слика 7. Форма за унос података о спроведеној вакцинацији оваца и коза – избор вакцине
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Ако се изабере једнократна вакцина (ВАКЦИНА 1) закључава се поље за чекирање друге вакцине тј.
није могуће чекирати другу вакцину (II вакцинација) и мора се унети датум вакцинације у поље Датум.
(Слика 8. и Слика 11.) Ако се унесе датум у поље Датум, подразумева се да мора бити чекирана бар
једна вакцина у пољу I Вакцинација. (Слика12.)

Слика 8. Форма за унос података о спроведеној вакцинацији оваца и коза – ВАКЦИНА 1

Ако се изабере двократна вакцина (ВАКЦИНА 2), значи да животиња треба да има чекирана оба поља
- I вакцинација и II вакцинација. (Слика 9.) Мора се унети датум вакцинације у поље Датум, а Датум
друге вакцинације ако је чекирано поље II вакцинација. (Слика 13.) Избор вакцине из падајућег
менија је обавезан. (Слика 10.)
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Слика 9. Форма за унос података о спроведеној вакцинацији оваца и коза – ВАКЦИНА 2
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Слика 10. Валидација избора вакцине

Слика 11. Валидација датума вакцинације

Слика 12. Валидација чакирања вакцине

Слика 13. Валидација датума друге вакцинације
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Није могуће унети вакцинацију у будућности. (Слика 14.) Временски размак између вакцинација је 21
дан, што значи да база неће прихватити унос ако је размак између вакцина мањи од 21 дан. (Слика
16.)

Слика 14. Валидација датума

Слика 15. Валидација временског размака између I и II вакцинације

У делу Животињске врсте које се држе или узгајају на газдинству, чекирају се поља у зависности од
тога које животиње се држе на газдинству. (Слика 16.) Обавезно је чекирање животињских врста које
се налазе на газдинству.

Слика 16. Валидација животињских врста које се држе на газдинству
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Овде се подразумева да ће бити чекирана бар једна од животињске врсте за које се ради вакцинација
тј. овце или козе или обе врсте и наравно све остале животињске врсте које се држе на газдинству. Ако
се то изостави појавиће се грешка при уносу. (Слика 17. и слика 18.)

Слика 17. Валидација животињских врста које се држе на газдинству
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Слика 18. Валидација животињских врста које се држе на газдинству

Следећи корак је унос података о власнику животиња на газдинству. Постоји могућност ако је власник
животиња исти као власник имања, да се у делу Власник животиња чекира поље Исти као власник
газдинства да би се аутоматски повукли подаци о власнику из базе.

Даље се уносе ушне маркице вакцинисаних оваца и коза на имању. Свака животиња која се уноси мора
бити евидентирана кроз потврду о обележавању тј. мора постојати већ у бази као обележена, иначе
апликација неће прихватити унос. (Слика 19. и Слика 20.)

Слика 19. Валидација броја животиње
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Слика 20. Валидација животиње и обележивача (Рег. број ветеринара)

На потврду је потребно (обавезно) унети Укупан број животиња на газдинству. Затим се уноси датум
вакцинације ако се ради о једнократној вакцини , или оба датума ако је животиња вакцинисана други
пут двократном вакцином (тј. ако је чекирано поље II вакцинација). На крају је потребно још унети
Регистарски број ветеринара. (Слика 21.)
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Слика 21. Валидација регистарског броја ветеринара

Сви ови подаци су обавезни, ако било који податак недостаје, потврда неће бити снимљена и појавиће
се грешка.
Када се унесу сви подаци, кликнути на дугме НАСТАВИ, ако су подаци валидни прелази се на следећи
екран , где се завршава унос и ако је све готово, чекирати поље потврда закључана и кликнути на
дугме ПОТВРДИ. Ако подаци нису валидни изаћи ће порука са обавештењем о грешци. Ако су подаци
валидни , изаћи ће порука Потврда је успешно сачувана. Када је потврда закључана више није могуће
мењати је.
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Слика 22. Потврда за вакцинацију оваца/коза против болести плавог језика
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Слика 23. Потврда за вакцинацију оваца/коза против болести плавог језика
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5.
Претрага потврда о вакцинацији оваца и коза протв
болести плавог језика

Слика 24. Линк ка форми за претрагу потврда за плави језик

Кликом на линк Претрага потврда за плави језик, отвара се форма на АИР апликацији за претрагу
потврда. Претрага је могућа по већем броју критеријума: по броју потврде, датуму када је потврда
унета, газдинству односно држаоцу животиња, по броју ушне маркице или по локацији. (Слика
25.) Кликом на дугме НАСТАВИ, добија се листа потврда оваца/коза по задатом критеријуму.
(Слика 26.) Кликом на серијски број потврде може се отворити тражена потврда о вакцинацији
оваца/коза против болести плавог језика.
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Слика 25. Форма за претрагу потврда за плави језик

Слика 26. Преглед креираних потврда за плави језик оваца/коза
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