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Procesos que abarca o sistema
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postmortem
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Datos
MATADOIRO

de animais
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BENESTAR ANIMAL

R
animal

Pantallas comúns a todos os procesos na PDA

Acceso á aplicación
• Permite acceder á aplicación.
• Necesario usuario e contrasinal.
• http://semaga.sergas.local/pocket3

Menú de procesos
• Selección do proceso de
inspección .

Filtro de busca
• Dentro dun proceso permite
restrinxir os crotais listados a
aqueles que finalicen co valor
indicado.
• No caso de postmortem fíltrase por
canal, non por crotal, e mostranse
todos os canais que incluan os
numeros indicados no filtro.

Listados de reses
• Nos procesos móstranse nun
listado os crotais, coloreados
segundo a súa ordenación Verde:
menores de 12 meses / Azul: entre
12 e 71 meses / Marrón: maiores
de 72 meses)
• O campo de selección
permite
indicar sobre que res queremos
actuar.
• A letras R,D,V, P indican se hai
comentarios en Rexistro,
Documental, Visual ou Posmortem.
•O signo ! indica se o crotal leva
máis de 48 horas no proceso.

Información da res
• Pulsando no crotal no listado (ou
canal en postmortem) visualízase a
información completa da res.
• Mostra a información rexistrada na
res en todos os procesos.
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Nesta fase rexístranse os crotais no sistema, en bloque mediante a importación dos datos desde ficheiro ou individualmente
facendoo de xeito manual. Para que os animais poidan pasar á seguinte fase han de ter todos os datos cubertos.

RESUMO: IMPORTACIÓN OU REXISTRO DE DATOS > VALIDACIÓN DE DATOS DE REXISTRO > FINALIZACIÓN

PC - SMWEB

IMPORTACIÓN DE DATOS

mportación de ficheiro de datos

Seleccionar no
menú a opción
Importar.

Para poder pasar os crotais á fase de
DOCUMENTAL o seu Estado de Recepcion debe
ser Proposta Inspección.

Se a importación é correcta xa teñen este estado
por defecto, no caso de faltar algún dato o estado
ponse automáticamente a Espera Documental.

Premer Examinar para elixir o
ficheiro cos datos no disco duro ou
memoria portátil.
Unha vez seleccionado premer o
botón IMPORTAR.

Tras finalizar a importación mostrase unha
mensaxe indicando os rexistros importados
correctamente e os erros se os hai.

Xestión de erros de importación
Datos incompletos

No caso de que algún dos datos de rexistro non exista ou
sexa incorrecto considese un erro de importación pero é
posible importar o crotal igualmente premendo o botón
Importar.
Neste caso o crotal impórtase deixando baleiros os campos
non válidos.

Rexistro manual
Os crotais tamén poden rexistrarse manualmente desde
o formulario de Novo Rexistro, aplicándose as mesmas
condicións que para a importación de ficheiro.

VALIDACIÓN

Crotal xa existente

Se o crotal xa existe na base de datos pode ser:

Para cambiar o estado hai que cubrir os datos
que poidan faltar e cambiar o campo E.Recepción
a Proposta Inspección. Este cambio pódese
facer crotal a crotal ou en grupo seleccionando os
que se queren cambiar e pulsando o botón
Inspección Documental.
Marcar os que se
van a cambiar de
estado. O check
superior marca
todos os que
aparecen en
pantalla.

• Erróneo. Neste caso pódese sustituir co novo crotal
premendo o botón IMPORTAR.
• Non erróneo. E un crotal xa rexistrado no sistema
correctamente e non pode sustituirse.

Para pasar os crotais á seguinte fase finalízase o
proceso, quedando nesta fase aqueles crotais
nos que o estado de recepción non é Proposta
Inspección:

DOCUMENTAL
Revisión da
documentación
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Nesta revísase a documentación dos animais, e se é válida pásanse os animais á inspección antemortem ou visual.

RESUMO: COMPROBACIÓN DA DOCUMENTACIÓN > REXISTRO DE INCIDENCIAS DOCUMENTAIS > FINALIZACIÓN

PC - SMWEB

PDA
Accede á pantalla de edición do crotal seleccionado na lista.
Finaliza o proceso Documental.
Establece o destino de todos os crotais da lista a Inspección
Visual, salvo aqueles que xa teñan un destino establecido.

O botón
establece o destino de todos os crotais
seleccionados a Inspección Visual, para que poidan pasar ó proceso de Visual.

Pulsando o botón
accédese a esta pantalla, na que
se poden engadir comentarios ó crotal e establecer o
Destino. Para gardar os cambios púlsase o botón Aceptar.

Pulsando o botón
na pantalla de Documental pódese establecer o
destino e observacións relativas á documentación do crotal seleccionado .
O botón
Rexistro.

permite devolver as reses seleccionadas ó proceso de

RESUMO DE OPCIÓNS DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL
Destino
Inspección Visual
Inmobilizada
Errónea
Devolución

Descrición destino
Crotal con documentación correcta.
Crotal pendente recepción de documentación.
Documentación errónea ou dun crotal
inexistente.
Non apta para sacrificio

Estado despois de finalizar
Pasa a Visual
Queda en Documental
Desaparece do sistema
Queda en Documental

VISUAL
Inspección
Antemortem
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Nesta fase faise a inspección antemortem dos animais de un en un, rexístranse as incidencias que se observen na inspección e
establécese un ditame e destino de sacrificio para cada animal.

RESUMO: BUSCA DE CROTAL INSPECCIONADO EN ANTEMORTEM > DAR DITAME E DESTINO > FINALIZACIÓN

PDA

PC - SMWEB

Envía o crotal seleccionado de volta ó proceso Documental.
Accede á pantalla de edición do crotal seleccionado na lista.
Finaliza o proceso Visual.
Establece para o crotal seleccionado o destino e ditame
como Sacrificio e Apto sacrificio respectivamente.
O botón
permite devolver o crotal seleccionado á fase de
Documental ou á de Rexistro.

Pulsando o botón
accédese a esta
pantalla, na que se poden engadir comentarios ó
crotal e establecer o Ditame e Destino. Para
gardar os cambios púlsase o botón Aceptar.

Pulsando o botón
na pantalla de Visual pódese establecer o ditame,
destino e observacións resultado da inspección antemortem do animal. Premendo no
botón Ditame Auto establecese automáticamente a aptitude para sacrificio.

RESUMO DE OPCIÓNS DE INSPECCIÓN VISUAL
Destino
Sacrificio
Inmobilizada
Errónea
Eliminación Destrucción
Devolución

Ditames válidos
Apta Sacrificio
Todos
Todos
Todos
Todos

Descrición destino
Crotal con documentación correcta.
Crotal inmobilizado.
Crotal erróneo ou non existente.
Non aptas para sacrificio
Non aptas para sacrificio

Estado despois de finalizar
Pasa a Sacrificio
Queda en Visual
Desaparece do sistema
Pasa a Expedición (Destruida)
Queda en Visual

SACRIFICIO
Asignación do nº
de canal
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Nesta fase asígnase o número de canal a cada crotal. Esta asignación faise normalmente de forma automatizada no PanelPC pero
é posible facela desde a PDA ou PC no caso de que sexa necesario.

RESUMO: BUSCA DE CROTAL A SACRIFICAR > ESTABLECER NÚMERO DE CANAL > SACRIFICAR

PDA

PC - SMWEB

Envía o crotal seleccionado de volta ó proceso Documental.
Só é posible mentras non estea sacrificado.
Asigna o número de canal indicado ó crotal seleccionado,
establecendo como data e hora de sacrificio a actual.
O campo
úsase para indicar se se trata dun
sacrificio non ordinario.
O botón
permite devolver o crotal seleccionado á fase de
Documental ou á de Rexistro.

Reasignación de números de canal
No caso de que se intente asignar un número de canal xa asignado previamente a outro crotal o
sistema só o permitirá se a asignación previa fíxose durante o día en curso. Neste caso, tras pedir
a confirmación da asignación, os números de canal posteriores ó asignado increméntanse en 1:

ES001 100
10
Damos o canal xa asignado 101 ó
ES005 101
0
novo crotal ES005.
ES002 102
10
ES002
ES003 103
1
ES004 104
Asignación 10
inicial
ES003
Asignación
final
2
10
ES004
Hai
que ter3en conta que ó reasignar os ditames postmortem que xa estén feitos quedarán
ES001

Pulsando o botón
na pantalla de Sacrificio asigna o número
de canal indicado ó crotal seleccionado. Por defecto proponse o nº de canal seguinte
ó último asignado.
Cando a res xa está sacrificada mostranse as opcións de modificar o nº de canal e de
eliminalo (para o caso de que se asignara errónemente). Estas accións so se
permiten para sacrificios do día en curso. Neste caso en vez do botón SACRIFICAR
mostranse os botóns
e

!

Se ben é posible realizar a asignación
de números de canal tanto no PC como
na PDA o mecanismo máis apropiado
para facelo é a aplicación para a pantalla
táctil (PanelPC). O seu funcionamento
explícase nunha folla independente.

asociados tras a reasignación ó crotal, non o nº de canal. Para poder asignar mantendo os
decomisos asociados ó nº de canal hai que usar a pantalla de Reasignación.

Unha vez se asigna un número de canal a
un crotal éste xa aparece automáticamente
na seguinte fase: Postmortem.

POSTMORTEM
Inspección
Postmortem
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Nesta fase establécense os destinos e decomisos das distintas partes do animal. Unha vez finalizado este proceso os crotais
deixaran de aparecer na aplicación.

RESUMO: BUSCA DE CANAL > ESTABLECER DITAME DAS PARTES > FINALIZACIÓN > LABORATORIO / EXPEDICIÓN

PC - SMWEB

PDA
Accede á pantalla de edición do crotal seleccionado na lista,
na que se pode establecer o ditame de cada parte do animal.
Permite quitar o nº de canal asignado. Se o campo
está marcado axustaranse os nº de canal posteriores para
que non quede un oco na numeración.
Establece automáticamente o ditame das partes e o destino
da canal en base a súa idade.

Pulsando o botón DATOS accédese a esta pantalla. Os
botóns VISCERAS, CANALES, OTROS e OBS cambian
as partes nas que rexistrar o ditame.

Indícase o ditame e o motivo de decomiso.
Pulsando o botón
na pantalla de Postmortem pódese establecer o
ditame das partes do animal e indicar o seu destino.

Volve o listado de canais sen gardar os cambios.
Volve o listado de canais gardando os cambios realizados.

Establece automáticamente os ditames en función da idade
en meses do animal.

Selección de canal

Inspección

Revisión

Finalización

Recoméndase traballar con
grupos de 10 canais, usando o
filtro de busca.

Se non hai nada que rexistrar
no canal basta con usar o
botón AUTO.

O paso final é finalizar o proceso de Postmortem.

Exemplo: Se se quere cargar
a decena do 21850-59 ponse
no filtro 2185.

Noutro caso despois de
AUTO, púlsase DATOS e
rexístrase según corresponda.

Unha vez finalizada a
inspección na PDA pode
modificarse o destino dos
canais no PC, por exemplo
para Intervención Cautelar.

As reses ás que se lle toma mostra pasan ó
proceso Pendentes de Resultado, mentres
que o resto pasan ó de Expedición.

EEB
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Nesta fase aparecen as reses que están á espera de ter o resultado de EEB. Unha vez teñen o resultado poden finalizarse para que
pasen ó proceso de Expedición ou ben poden manterse inmovilizadas neste proceso.

RESUMO: ASIGNAR MOSTRAS EEB > ESPERA DE RESULTADOS > DESTINO FINAL > FINALIZACIÓN > EXPEDICIÓN

PC - SMWEB

Neste proceso as reses quedan á espera de recibir os resultados das mostras de cabeza.
É necesario buscar pola data de sacrificio para obter o listado de reses pendentes.

 Ata que teñan un resultado as reses non poderán ser finalizadas e pasadas ó proceso de
Expedición.
 Unha vez teñan un resultado é necesario asignarlles un destino (Expedición total ou
parcial, ou ben Eliminación). Pode establecerse automáticamente o destino en función do
ditame postmortem premendo o botón
.

 Mentres as reses están neste proceso poden modificarse os decomisos feitos en
postmortem.
 Se unha res se quere deixar en observación ainda que xa teña o resultado pódese
facer establecendo como destino Intervención Cautelar, de xeito que ó finalizar o
proceso no pasará a Expedición.

Mostras EEB

Formato das mostras

Listado de cabezas

Para animáis aos que se lles toma mostra de EEB hai
que darlles o nº de mostra correspondente. Esta
información debe entregala o matadoiro nun ficheiro
de datos coa asociación crotal-mostra.

As mostras codifícanse como AAMMNNNNN

Asignadas as mostras xérase a folla de cabezas que se
envia ó laboratorio, en Informes > Lista de cabezas.

O ficheiro cárgase na pantalla Procesos > Mostras e
peso > Importación mostras, similar o de
importación de datos de rexistro.

AA: Ano da mostra
MM: Código de mostra propio de cada matadoiro.
NNNNN: Número de mostra. Reiniciase anualmente.
Ex: 120400201 Mostra 201 do 2012 no matadoiro 04
No ficheiro pode vir o nº de mostra simple (NNNNN),
no proceso de importación convírtese no completo.
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Esta pantalla é o destino final de tódalas reses, independentemente do seu destino final. Desde este proceso pódense consultar os
sacrificios de calqueira día e xerar os documentos ca información completa da inspección.

RESUMO: BUSCA POR DATA DE SACRIFICIO > XERACIÓN DE FOLLA DE DATOS DA INSPECCIÓN

PC - SMWEB
OPCIÓNS DE EXPORTACIÓN
As opcións para xerar a folla de datos exportados en Excel son as seguintes:

Por defecto visualízanse os animáis do día, pero pódense facer buscas por datas de expedición
anteriores.

 CÓDIGOS: Incluir os códigos dos elementos exportados (raza, pais, motivos
de decomiso,...).
 DESCRIPCIÓN: Incluir as descrición dos elementos exportados.
 OBSERVACIÓNS: Incluir as observacións feitas nos procesos.
 INCLUIR RESES PENDENTES DE RESULTADO: Incluir as reses que
ainda están pendentes de resultado.
 INCLUIR COLUMNAS PARA MEDIO RURAL: Incluir as columnas Peso,
Explotación de nacemento, Crotal da nai e Código REMO. Estes campos irán
baleiros e deberá cubrilos o matadoiro para a súa remisión á Consellería de
Medio Rural.

Os datos poden exportarse a unha folla excel o ben a un PDF. No caso da excel pódese configurar o
formato de saida de acordo cas opcións que se indican.

Os datos desta pantalla non poden ser modificados, é unha pantalla de consulta de información.

O matadoiro poderá enviar estes datos á Consellería de Medio Rural,
de xeito que non teñan que rexistrar por duplicado a mesma
información.

SEMAGA

SITUACIÓN ACTUAL

OUTRAS FUNCIONALIDADES
A pantalla inicial da aplicación para ordenador (SMWEB) permite visualizar rápidamente a situación da inspección no día
en curso, así como acceder rápidamente as funcionalidades máis comúns mediante accesos directos.

PC - SMWEB

A pantalla de información inicial consta das seguintes seccións:
 Tarefas pendentes: Sirve como recordatorio para que ó final do día quede feito o benestar
animal e finalizado o postmortem. Cando están feitas estas tareas aparecen así:

Nas distintas pestanas pódese acceder á información dos decomisos, das observacións
feitas en cada proceso e ó listado de reses inmobilizadas.

PDA
Na PDA hai unha pantalla equivalente a ésta pero cunha funcionalidade reducida:

 Situación de procesos: Mostra nunha táboa o nº de reses en cada proceso, distinguindo as
rexistradas no día en curso das de días anteriores. Ó premer sobre unha das celdas pódense
ver na parte inferior os crotais correspondentes.
 Accesos directos: Permiten acceder rápidamente ás pantallas de uso máis común.

SEMAGA

OUTRAS FUNCIONALIDADES

LIBROS DE SACRIFICIO E DECOMISOS

Nestas pantallas é posible rexistrar a información do libro de sacrificios e decomisos para
outras especies distintas da bovina.

PC - SMWEB
LIBRO DE SACRIFICIOS

LIBRO DE DECOMISOS

O rexistro dos sacrificios de outras especies pódese realizar en Informes > Libro de
Sacrificios, consta dunha parte de rexistro e outra de consulta:

O rexistro dos decomisos de outras especies pódese realizar en Informes > Libro
de Decomisos, consta dunha parte de rexistro e outra de consulta:

Na parte de rexistro de sacrificios búscase a data concreta, por defecto o día en curso, e
premendo o botón EDITAR introdúcense os datos de cada especie.

Na parte de consulta pódese consultar a información por mes, trimestre ou ano, ca
posibilidade de imprimir o informe.

Na parte de rexistro de sacrificios búscase a data concreta, por defecto o día en curso, e
premendo o botón NOVO REXISTRO introdúcense os datos. Se se quere modificar algún
dato ou borralo pódese facer seleccionando na táboa inferior o rexistro e premendo o botón
EDITAR ou ELIMINAR.

Na partede consulta pódese consultar a información por día, mes, trimestre ou ano, ca
posibilidade de imprimir o informe.

Nestes rexistros os datos da especie BOVINA obtéñense da información de inspección rexistrada no sistema, sen que sexa posible modificalos desde estas pantallas.

