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 .1مقدمه
توزیع جوجه یکروزه تخمگذار توسط واحدهای مادر تخمگذار در سامانه سماصط بر مبنای اطالعات تولید
جوجه ،ثبت شده توسط جوجه کشی ها انجام می پذیرد .بر این مبنا لذا برای اینکه واحد مادر تخمگذار بر
جوجه کشی ها نظارت داشته باشد و از صحت اطالعات ثبت شده توسط ایشان اطمینان حاصل کند ،ابزاری
در سماصط گذاشته شده تا در طول دوران تولید ،اطالعات جوجه کشی توسط واحد مادر تخمگذار مشاهده
و کنترل گردد .درادامه این سند شرح نحوه مشاهده اطالعات جوجه کشی آورده شده است.

 .2مشاهده و کنترل اطالعات چیدن تخم مرغ در جوجه کشی
کاربر عمومی مادر تخمگذار برای مشاهده و کنترل اطالعات چیدن تخم مرغ در جوجه کشی باید مراحل
زیر را انجام دهد :
 .1کاربر در منوی اصلی سیستم ،مسیر « میزکار /اطالعات جوجه کشی تخمگذار» را مطابق شکل
زیر انتخاب می کند:
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 .2سیستم فرم « اطالعات جوجه کشی تخمگذار» را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد:

این فرم شامل لیستی از اطالعات جوجه کشی ها است که شامل ستون های زیر می باشد:
 کد سیستمی
 شرکت مادر تخمگذار
 واحد مادر تخمگذار
 شرکت وارد کننده
 تاریخ واردات
 تاریخ چیدن تخم مرغ
 تعداد تخم مرغ چیده شده
 تعداد جوجه تولید شده
 تاریخ تولید
 درصد هچ
 استان مادر تخمگذار
 شهر مادر تخمگذار
 جوجه کشی
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 .3جستجوی اطالعات جوجه کشی
در فرم اطالعات جوجه کشی مطابق شکل زیر ،امکان جستجو بر روی برخی از اقالم اطالعاتی
جوجه کشی در نظر گرفته شده تا کاربر بتواند اطالعات مورد نظر را سریع تر بازیابی نماید:

کاربر مطابق شکل فوق ،اقالم اطالعاتی زیر را جهت جستجو ،وارد می کند:
 وضعیت تولید شامل یکی از موارد زیر:
 oهمه
 oتولید شده ها
 oتاریخ تولید رسیده ،تولید ثبت نشده ها
 oتاریخ تولید نرسیده ها
 کد سیستمی
 واحد مادر تخمگذار
 واحد جوجی کشی
 تاریخ چیدن (تاریخ شروع و تاریخ پایان)
 تاریخ تولید (تاریخ شروع و تاریخ پایان)
 تعداد تولید (حداقل و حداکثر)
 درصد هچ (حداقل و حداکثر)
 تاریخ واردات (تاریخ شروع و تاریخ پایان)
 شرکت وارد کننده
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کاربر روی گزینه «جستجو» کلیک می کند و سیستم نتیجه جستجو را در فرم اطالعات جوجه کشی در
لیست مربوطه به کاربر نمایش می دهد .برای پاک کردن داده های وارد شده در جستجو ،کاربر باید روی
دکمه «لغو جستجو» کلیک کند.
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