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Sarrera
Belarritakoen eskaerak eta behi-aziendaren jaiotzak web bidez kudeatzeko aplikazioa
dugu eskuartean.

Web aplikazioan sartzea
Aplikazioan sartzeko helbidea: http://www.nekagip.net/. Orrialdean gaudelarik,
Abeltzaintza atalera joan eta Abeltzainagatiko identifikazioa aukera klikatu.

Aplikazioan sartzeko pantailan erabiltzailea eta pasahitza sartu.

Erabiltzailea
Pasahitza
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Hasierako pantailako Lana menutik, Belarritakoen eskaera -Ustialekuak-, Serieen
esleipena, Behi-aziendaren jaiotza, Belarritakoen kudeaketa eta Belarritakoen galera
jakinaraztea aukeretan sar zaitezke.

Hasiera pantailako Zerrenda menutik, Jaiotzen jakinarazte egiaztagiria eta
Belarritakoen galera jakinarazte egiaztagiria aukeretan sar zaitezke.

Eta Konfigurazioa menutik, Gako Aldaketa aukeran sar zaitezke.
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Belarritakoen eskaera - Ustialekuak Pantaila honek bi zati ditu:

1.- Goiko aldea: bilaketa formularioa.
2.- Azpiko aldea: aukeratutako bilaketaren emaitzak ikusiko ditugu.

Bilaketa
Bilaketa formularioa agerian edo ezkutuan egon daiteke,

sinboloan klik eginez.

Belarritakoen eskaeren bilaketa ondorengo eretara egin daiteke:

Eskuliburua | Belarritakoen
eskaera Web

Orrialdea |7
I. Ustialekua laukitxoetan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Ustialeku bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun ustialekuaren kodea automatikoki kargatuko da.
Aplikazioan sartu den erabiltzailea ustialekua bada, laukitxoak bakarrik beteko
dira eta ezingo dira aldatu.

II. Espeziea laukitxoan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Espezie bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun espeziea automatikoki kargatuko da.
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Serieen esleipena
Serieen esleipena aukerak belarritakoen serieen datuak azalarazten ditu, serie berriak
sortzea ahalbideratzen gaituelarik.
Pantaila bi zatitan banatzen da:

1.- Goiko aldea: bilaketa formularioa.
2.- Azpiko aldea: bilatutakoaren emaitza azalduko da bertan.

Bilaketa
Bilaketa formularioa agerian edo ezkutuan egon daiteke,

sinboloan klik eginez.

Belarritakoen serieen bilaketa ondorengo eretara egin daiteke:
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I. Eskualdeko Nekazaritza Bulegoa (ENB) laukitxoan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan ENB bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin nahi
dugun eskualdeko nekazaritza bulegoa automatikoki kargatuko da.

II. Espeziea laukitxoan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Espezie bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun espeziea automatikoki kargatuko da.

Aurreko bilaketa irizpideetako bat erabiltzean, sartutako irizpideak betetzen dituzten
belarritakoen serieak azalduko dira pantailaren behe aldean.
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- Edizioa - Serieen esleipena
Belarritakoen serieen edizioa. Horretarako, aldatu nahi den seriea aukeratu eta
Edizioa botoian klik-atu.

Serieen zenbakiak bakarrik aldatu daitezke, hau da, seriea nondik, seriea noraino eta
oraingo seriea.
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Behi-aziendaren jaiotza
Behi-aziendaren jaiotza aukerak bi zati ditu:

1.- Goiko aldea: bilaketa formularioa.
2.- Azpiko aldea: bilatutakoaren emaitza azalduko da bertan.

Bilaketa
Bilaketa formularioa agerian edo ezkutuan egon daiteke,

sinboloan klik eginez.

Behi-aziendaren jaiotzen bilaketa ondorengo eretara egin daiteke:
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I.

Ustialekua laukitxotan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza izango dugu:

Goiko leihoan Ustialeku bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun ustialekuaren kodea automatikoki kargatuko da.

II. Egoera laukitxotan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza izango dugu:

Goiko leihoan Egoera bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin nahi
dugun egoeraren izena automatikoki kargatuko da.
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Beharrezko datuak ondorengoak dira:
- Belarritakoa
- Jaioteguna
- Arraza
- Sexua
- Gaitasuna
- Ama
- Belarritzakoa jartze data

Edizioa botoia
Behi-aziendako jaiotza bat editatzeko, aldatu nahi den erregistroa aukeratu eta Edizioa
botoian klik egin. Jaiotza bat Zirriborroa egoeran dagoenean soilik aldatu daiteke.

Aldatu daitezkeen datuak ondorengoak
dira:
- Jaioteguna
- Arraza
- Sexua
- Gaitasuna
- Ama
- Belarritakoa jartze data
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Ezabatu botoia
Behi-aziendako jaiotza bat ezabatzeko, ezabatu nahi den erregistroa aukeratu eta
Ezabatu botoian klik egin. Zirriborroa egoeran dauden erregistroak bakarrik ezabatu
daitezke.

Ondoren, aukeratutako erregistroa benetan ezabatu nahi dela konfirmatu.
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Pasaportea Inprimatu botoia
Behi-aziendako pasaportea inprimatzeko, dokumentua lortu nahi den animaliaren
erregistroa aukeratu eta Pasaportea Inpr. botoia klikatu.

Jaiotza komunikatze data ondorengo lehen 7 egunetan soilik inprimatu ahal izango da
pasaportea (edozein jaiotza jakinarazpen egoeratan), hau da, 7 egun igaro ondoren
botoia desgaituko da eta pasaportea Eskualdeko Nekazaritza Bulegoan inprimatu
beharko da.
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Jaiotza Egiaztagiria Inprimatu botoia
Behi-aziendako egiaztagiria edozein egoeratan inprimatu ahal izango da, Zirriborroa
egoeran izan ezik. Aipaturiko kasuan, botoia desgaituta egongo da. Egiaztagiria
inprimatzeko, egiaztagiria inprimatu nahi den animalia aukeratu eta Jaiotza
Egiaztagiria Inpr. botoia klikatu.
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Belarritakoen kudeaketa
Belarritakoen kudeaketa aukerak bi zati ditu:

1.- Goiko aldea: bilaketa formularioa.
2.- Azpiko aldea: bilatutakoaren emaitza azalduko da bertan.

Bilaketa
Bilaketa formularioa agerian edo ezkutuan egon daiteke,

sinboloan klik eginez.

Belarritakoen bilaketa ondorengo eretara egin daiteke:
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I.

Ustialekua laukitxotan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza izango dugu:

Goiko leihoan Ustialeku bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun ustialekuaren kodea automatikoki kargatuko da.

II.

Espezialista laukitxotan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Espezialista bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun espezialista automatikoki kargatuko da.
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III.

Egoera laukitxoan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Egoera bat aukeratu eta
dugun egoera automatikoki kargatuko da.

IV.

botoian klik egitean, bilaketa egin nahi

Espeziea laukitxoan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza dugu:

Goiko leihoan Espezie bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin nahi
dugun espeziea automatikoki kargatuko da.
Bilaketa irizpideetako bat erabiltzean, sartutako irizpideak betetzen dituzten belarritako
guztiak azalduko dira pantailaren beheko aldean.
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Belarritakoen galera jakinaraztea
Belarritakoen galera jakinaraztea aukerak bi zati ditu:

1

2

1.- Goiko aldea: bilaketa formularioa.
2.- Azpiko aldea: bilatutakoaren emaitza azalduko da bertan.

Bilaketa
Bilaketa formularioa agerian edo ezkutuan egon daiteke,

sinboloan klik eginez.

Belarritakoen bilaketa ondorengo eretara egin daiteke:
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I.

Ustialekua laukitxotan sartuz.

Horretarako ondorengo laguntza izango dugu:

Goiko leihoan Ustialeku bat aukeratu eta
botoian klik egitean, bilaketa egin
nahi dugun ustialekuaren kodea automatikoki kargatuko da.
Autokrotalaziorako gaituta dauden ustialekuak soilik azalduko dira. Aplikaziora
sartzen den erabiltzailea ustialeku bat baldin bada, eremu hau beteta eta ezgaituta
azalduko da.

II.

Belarritakoa laukitxoan sartuz.

Belarritako konkretu bat bilatzeko, erreferentzia osoa sartu beharko da.

III. Data honetatik edo Data honetara ( edo biak ) laukitxoetan sartuz.

Bilaketa irizpideetako bat erabiltzean, sartutako irizpideak betetzen dituzten
belarritakoen galera jakinarazte guztiak azalduko dira pantailaren beheko aldean.
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Bilaketaren emaitza
Leiho honetan ondorengoa egin daiteke:

Alta botoia
Belarritakoen galera jakinarazte bat erregistratzeko, ondoren azaltzen den bezala Alta
botoia klikatu.

Eremu guztiak beharrezkoak dira eta galera data berdinean belarritako bati ezin zaizkio
komunikatu jakinarazpen bat baino gehiago.

Edizioa botoia
Belarritakoen galera jakinarazte bat editatzeko, aldatu nahi den erregistroa aukeratu
eta Edizioa botoia klikatu.
Jakinarazpenak editatzeko unean, datu (eremu) ezberdinak aldatzen utziko dizkigun bi
kasu ditugu.

Eskuliburua | Belarritakoen
eskaera Web

O r r i a l d e a | 34
1.- Jakinaraztearen edizioa: Jakinarazpen bat fabrika datarik gabe dagoenean editatu
ahal izango, hau da, belarritako berria fabrikara eskatu gabe dagoenean. Kasu
honetan aldatu daitekeen datu bakarra galera data da eta komunikazio dataren berdina
edo txikiagoa izan behar da.

2.- Jakinaraztearen berrespena: Konfirmatua izateko jakinarazpen bat editatu ahal
izango da entrega data duenean, hau da, belarritako bikoiztua erabiltzaileari eman
zaionean. Kasu honetan aldatu daitekeen datu bakarra jartze data da eta entrega
dataren berdina edo ondorengoa izan behar da.
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Ezabatu botoia
Belarritakoen galera jakinarazte bat ezabatzeko, kendu nahi den erregistroa aukeratu
eta Ezabatu botoia klikatu.

Ondoren, aukeratutako erregistroa benetan ezabatu nahi dela konfirmatu.
Erregistro bat ezabatu ahal izateko jakinarazpena fabrika data gabe egon behar da,
hau da, belarritakoa fabrikara eskatu gabe egotea. Beste kasuetan botoia ezgaituta
egongo da.
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Belarritakoa Galtze Egiaztagiria Inprimatu botoia
Belarritakoaren galtze egiaztagiria inprimatzeko, dokumentua inprimatu nahi den
erregistroa aukeratu eta Belarritakoa Galtze Egiaztag. Inpr. botoia klikatu.
Egiaztagiria edozein egoeratan inprimatu daiteke.
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Jaiotzen jakinarazte egiaztagiria
Hasiera pantailako Zerrenda menuan, Jaiotzen jakinarazte egiaztagiria aukera dago.

Menu nagusiko aukera horretan klik eginez gero, behi-aziendako jaiotzen jakinarazte
zerrenda lortuko da.

.

Goiko leihoko eremuak ez dira beharrezkoak, beti ere ustialekua edo datak sartzen
diren. Ustialekuaren kodea ez bada sartzen, behi-aziendaren jaiotzak jakinarazi
dituzten ustialeku guztiak (orrialde bakoitzean bat) azalduko dira.
Dataren bat sartzen bada, biak (data honetatik eta data honetara) sartu behar dira. Bi
data horiekin, data horien artean eginiko behi-azienda jakinarazteak lortuko dira.
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Belarritakoen galera jakinarazte egiaztagiria
Hasiera pantailako Zerrenda menuan, Jaiotzen jakinarazte egiaztagiria aukera dago.

Menu nagusiko aukera horretan klik eginez gero, behi-aziendako jaiotzen jakinarazte
zerrenda lortuko da.

.

Goiko leihoko eremuak ez dira beharrezkoak, beti ere ustialekua edo datak sartzen
diren. Ustialekuaren kodea ez bada sartzen, belarritakoen galerak jakinarazi dituzten
ustialeku guztiak (orrialde bakoitzean bat) azalduko dira.
Dataren bat sartzen bada, biak (data honetatik eta data honetara) sartu behar dira. Bi
data horiekin, data horien artean eginiko behi-azienda jakinarazteak lortuko dira.
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Gakoa aldatzea
Hasierako pantailako Konfigurazioa menuan, Gako Aldaketa aukeratu daiteke. Gakoa berehala

aldatuko da.

Pantailan azaltzen diren datuak osatu:
•

Oraingo gakoa

•

Gako berria (lehentasunez zenbakien konbinazioak, letrak, larriak eta xeheak),
5 karaktere gutxienez.

•

Gako berria baieztatu eta Onartu sakatu.
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Eskuliburua
“Erabiltzailearen eskuliburua” menu nagusiko Laguntza aukeran eskuragarri dago.

Hizkuntza aldatzea
Aplikazioa gaztelaniaz eta euskaraz dago eskuragarri.
Hizkuntza aldatu daiteke goi aldean, eskuinean, aukeratutako hizkuntzaren gainean
klik eginez.

es

gaztelera eu

euskara
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