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 .1مقدمه
در سماصط جهت راحتی حال کاربران و دسترسی آسان تر به برخی از فرم ها( UserFriendlyشدن)
بخشی به نام میزکار در نظر گرفته شده که از طریق آن بخش های زیر قابل دسترس می باشند که شرح
جزئیات آن در ادامه سند آورده شده است :
 داشبورد کاربر
 داشبورد واحد

 .2داشبورد کاربر
فرم هایی از قبیل ایجاد انواع واحدها  ،انتخاب یکی از واحدهای ایجاد شده توسط کاربر و هشدارهای مرتبط
به واحدها (نقص اطالعاتی واحد یا غیر فعال بودن واحد) در داشبورد واحد نمایش داده می شوند که
جزئیات آن به شرح زیر می باشد:
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 .1کاربر از منوی اصلی سیستم مسیر «میزکار /داشبرد کاربر» را مطابق شکل زیر انتخاب می نماید:

 .2سیستم فرم زیر را به کاربر نمایش می دهد:
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فرم داشبورد کاربر شامل بخش های مختلفی می باشد که در تصویر فوق با پیکان قرمز رنگ تفکیک شده
اند این بخش ها عبارتند از:
 بخش شماره  : 1جهت نمایش اخبار و اطالعیه های مربوط به صنعت طیور در نظر گرفته
شده و بصورت بنر نمایش داده می شود.
 بخش شماره  :2جهت ثبت انواع واحدها که بصورت آیکن های شماتیک مختلف نمایش داده
شده است.
 بخش شماره  :3تب های مربوط به انواع واحدها که خود شامل لیست واحد ها می باشند که
کاربر می تواند واحدها را انتخاب نماید به عنوان مثال در شکل فوق ،نوع واحد گوشتی انتخاب
شده و لیست واحدهای آن قابل مشاهده است.
 بخش شماره  :4شامل اطالعیه های بروزرسانی می باشد
 بخش شماره  :5شامل اخبار مرتبط با سامانه می باشد.
 بخش شماره  :6هشدار جهت کامل نبودن اطالعات واحد می باشد.
 بخش شماره  :7هشدار در مورد غیر فعال شدن واحد می باشد که می تواند به دلیل نداشتن
شناسه یکتا باشد.

 .3داشبورد واحد
در داشبورد واحد مشخصات واحد ،اطالعات نظارت و اطالعات مجوز جوجه ریزی شده و یا گله های حذف
شده ،مشخصات مجوز و اطالعات جوجه ریزی نمایش داده می شود .کاربر برای مشاهده داشبورد واحد باید
مراحل زیر را انجام دهد:
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 .1کاربر از منوی اصلی سیستم مسیر «میزکار /داشبرد واحد» را مطابق شکل زیر انتخاب می نماید:

 .2سیستم فرم داشبور واحد را مطابق شکل زیر به کاربر نمایش می دهد (کاربر از طریق داشبورد کاربر
با انتخاب واحد مورد نظر که در بخش شماره  3توضیح داده شد نیز می تواند داشبورد واحد مورد نظر
را مشاهده کند ) شکل زیر تصویر داشبورد واحد گوشتی می باشد:
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همانطور که در شکل فوق مشخص شده ،داشبورد واحد شامل اطالعات واحد (شماره  )1و اطالعات آخرین
نظارت (شماره  )2بوده و عالوه بر آن شامل موارد زیر هم می باشد که در شکل زیر مشخص شده است:
 شماره  :3انتخاب درخواست جوجه ریزی ،مجوز و یا گله های قدیمی حذف شده :همانطور که
در شکل زیر با دایره های قرمز رنگ مشخص شده این بخش شامل اطالعات مجوز جوجه
ریزی شده و گله های حذف شده می باشد.
 شماره  :4مشخصات مجوز (جوجه ریزی شده) شامل  :تاریخ درخواست ،تاریخ پیش بینی
جوجه ریزی ،شماره مجوز ،تعداد درخواست ،شرکت زنجیره و نحوه فعالیت.
 شماره  :5اطالعات جوجه ریزی (جوجه ریزی شده) شامل :تاریخ شروع جوجه ریزی ،مجموع
جوجه ریزی ،سن گله (هفته /روز) ،نژاد ،میانگین سن مرغ مادر(به هفته) ،نام واحد مرغ مادر
توزیع کننده جوجه یکروزه و تعداد جوجه ارسالی(که می تواند شامل نام چند واحد مرغ مادری
باشد)
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