Pregledovalniki seznamov in dogodkov

V drugo skupino bomo uvedli pregledovalnike dogodkov ali seznamov. Z izpisom predvidenih dogodkov si
lahko pripravimo dnevnike za posamezna opravila. Od sedanjih dnevnikov, ki so bili namenjeni samo beleženju
novih podatkov, se razlikujejo v tem, da so izpisane tudi informacije, ki naj bi jih rejec ali selekcionist uporabljal
pri delu v hlevu. Tako so zanimivi dokumenti, ki sledijo preizkusom živali in odbiram mladic, pregledom in
izločevanju svinj pred odstavitvijo ali ob pripustu. Izpis določimo le z dogodkom in obdobjem, ki ga želimo
zajeti. Na pregledovalnikih bodo živali, pri katerih predvideni dogodek pričakujemo, in zaostanki. Lahko
pa manjka svinja, če se je dogodek zgodil veliko prej kot običajno. Na spiskih bodo tudi svinje, ki smo jih
prodali, a pozabili zapisati izločitev. Ko so podatki vneseni, s pregledom dogodkov lahko preverimo, da smo
vnos opravili korektno. Če bi tako pozabili ob vnosu pritisniti na gumb ’Shrani’, zapisa v podatkovni zbirki ob
pregledu dogodkov ne bomo več našli! To se večkrat zgodi začetniku, vnašalke na farmah in centralnih službah
pa dobro vedo, da je pametno vnešene dogodke prešteti vsakokrat ne glede na delovne izkušnje!

Slika 1: Pregledovalnik ’Šifre v sistemu ’

Med seznami bomo omenili samo pregledovalnik ’Šifre v sistemu’ (slika 2), ki prikazuje šifrante iz rejskega
programa SloHibrid (Kovač in sod., 2005) in ga uporabljamo v Sloveniji. Šifrant je razdeljen v razrede, ki
ga pri pregledovanju izberemo. Preko pregledovalnika lahko razberemo pomen posamezne veljavne oznake.
Podobo kot pri pregledovalniku za šifre se na pregledovalniku ’Podatki o partnerjih’ (slika ??) izpišejo podatki
o partnerjih, ki jih imamo v sistemu. Šifrant ureja strokovna služba rejske organizacije in ga rejec prejme skupaj
s programsko opremo, kasneje tudi v elektronski obliki.
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Slika 2: Pregledovalnik ’Šifre v sistemu’
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