TUTORIAL PARA O PRODUTOR
CAPANHA DE VACINAÇÃO DE MAIO 2018
Dicas para que o computador não dê problemas:
•
•
•
•
•
•

Use de preferência Firefox ou Google Chrome.
Deixe o Pop-up desbloqueado.
“Faça uma ‘limpeza” no computador, desinstale barra de ferramentas que atrapalham a navegação (Ask, HALO...)
elas prejudicam o Siapec.
Limpe os Cookies e Caches caso comece a perceber erros que antes não havia. Ou reinicie o PC.
Não abra várias páginas do SIAPEC.
Duas pessoas logando no mesmo computador pode causar problemas.

Lançamento da Vacinação
A vacinação básica é formada de 06 passos.
EVOLUÇÃO-> NASCIMENTO->MORTALIDADE->DECLARAÇÃO->COMPARECIMENTO->REGULARIZAÇÃO

1° PASSO- REALIZAR A EVOLUÇÃO DO REBANHO
Atalho: Aba Defesa Animal-> Controle de Doenças-> Cadastros Básicos-> Vacinação
Selecione a espécie que deseja declarar a vacinação (bovino ou bubalino) e escolha a propriedade.

Agora iremos evoluir, podendo escolher a opção mais acertada para cada caso. Verifique na coluna POSIÇÃO
EVOLUÍDA. Concorda com ela?
1° Opção: Se sim, concorda com a evolução automátic a do sistema.
-Clicando em EVOLUIR todo o gado ficará igual à coluna Posição Evoluído.

2° Opção : Se não concorda com a evolução automática do sistema.

FAÇA A SEGUINTE PERGUNTA:
-Você precisa de BOVINO FÊMEA, ACIMA DE 36 MESES?
- Se precisa clique em BOVINO FÊMEA, 13 a 24 MESES na coluna POSIÇÃO ATUAL e
evolua.
- É insuficiente?
- Clique em BOVINO FÊMEA, 0 a 12 MESES e evolua para de 13 a 24 MESES.
- Depois novamente clique em BOVINO FÊMEA, 13 a 24 MESES e evolua.
- A quantidade de BOVINO FÊMEA, ACIMA DE 36 MESES ficará adequada.

LEMBRETE:
- Mais a frente será o momento do nascimento onde você vai inserir BEZERRAS DE 0 A 12
MESES na ficha. Não se preocupe caso elas não estejam aparecendo...
- Mais a frente irá ter MORTALIDADE DOS ANIMAIS então pense na mortalidade quando fizer
evolução. As vezes vai ter mais bovino do que tem na sua ficha pois você ainda não deu
mortalidade desses animais.

ABAIXO A EXPLICAÇÃO MAIS DETALHADA:
- CLICANDO NA FAIXA ETÁRIA QUE QUER EVOLUIR:

Clique aqui

- Utilize o campo Estratificação Sugerida- Todos os campos devem ser preenchidos.
Neste campo, clique na seta e escolha
uma opção entre as faixas etárias.

- Na coluna N° de Animais Evoluídos , preencha quantos animais quer evoluir de cada lote e o
que sobrar permanecerá na opção indicada por padrão. Preencha todos os campos, confira
todos os campos para certificar se ficará como quer. Faça isso para CADA FAIXA ETÁRIA.

-Clique no botão GRAVAR.

Ao fim, quando evoluir todas as faixas etárias, você voltará para a tela inicial da ABA
EVOLUÇÃO.
Confira na coluna Posição Evoluída se ficou como você quer.
Em caso afirmativo clique no botão Evoluir.
Em Caso negativo, volte a clicar nas faixas etárias e repetir os procedimentos anteriores.
Depois que clicar no botão evoluir iremos para o passo 2 (NASCIMENTO).

2° PASSO- ABA NASCIMENTO
- Pode ser dado nascimento de um bezerro de cada vez para melhor precisão da data de nascimento.
-Escreva a Data de Nascimento Médio dos nascidos.
- Escreva a quantidade de animais nascidos no campo N°de Animais.
- Clique no Botão Gravar.
- Caso não tenha nenhum animal nascido em sua propriedade desde última declaração, aperte o botão GRAVAR e
siga adiante.
- Lembre-se que você lançar apenas os nascimentos ainda não informados para o IDAF, evitando assim, duplicação
de informações.

3° PASSO- ABA MORTALIDADE
Ao terminar de realizar o Nascimento teremos ativa a ABA MORTALIDADE.
- Preencha os campos N°de Animais com a quantidade d e Animais mortos que ainda não foram declarados depois da
Etapa de MAIO.
- Caso não tenha nenhum animal morto em sua propriedade desde última declaração, aperte o botão GRAVAR e siga
adiante.
- O sistema LIMITA a mortalidade dada pelo produtor, portanto, se houver mais animais pra declarar mortalidade do
que o liberado pelo sistema, você precisa ir ao escritório do Idaf mais próximo.
- Lembre-se que você lançar apenas as mortalidades ainda não informadas para o IDAF, evitando assim, duplicação
de informações.

Caso não tenha mortalidade, apenas aperte o botão GRAVAR.

4° PASSO- ABA DECLARAÇÃO
1° - Digite o Código/Nome da Revenda. Caso tenha comprado em mais de uma loja, utilize o campo “Clique aqui para
informar outras revendas” e informe o outro estabelecimento onde adquiriu a vacina. O sistema carregará os dados
dos cupons fiscais lançados pelo lojista automaticamente.

2° : Digite o n° de doses : A opção N° Doses a Utilizar deve ser a mesma quan tidade de gado que há na ficha neste
momento, ou, o sistema irá alertá-lo para esta questão. Irá aparecer todas as partidas de cada Nota Fiscal informada acima.

Mesmo digitando o código/nome da loja não aparece o campo acima? Entre em contato com o lojista ou escritório do
Idaf para averiguar o problema.

A
coluna
“Declarados”
não
permite ser alterada.

6° PASSO - ABA REGULARIZAÇÃO
A aba Regularização é utilizada para regularizar/ajustar espécies de animais criadas como subsistência (fundo de
quintal), quando a criação não tem fins comerciais. É de caráter informativo. Você pode informar ovinos, caprinos e
outros animais que cria sem fins comerciais, apenas para consumo próprio. Escreva no campo da coluna
“DECLARADOS” e clique em gravar.

PROBLEMAS E DÚVIDAS QUE POSSAM SURGIR
Ao verificar qualquer problema na hora de cadastrar a vacinação de seu gado no sistema, esta DEVE SER FEITA NOS
ESCRITÓRIOS LOCAIS ou POSTOS DE ATENDIMENTO, pelo servidor do IDAF.

