
 

Юніформ-Агрі 5.0 

 

Огляд нових опцій у версії 5.0 

Юніформ-Агрі версія 5.0 має багато нових опцій, які було адаптовані, оптимізовані 

та змінені. Самі головні зміни висвітлені в цьому документі.  Також основною 

зміною є новий вигляд програми. Головні зміни є: 

- Нова вдосконалена панель інструментів. 

- Новий вигляд меню. (по черговість пунктів меню, залишилась незмінною). 

- Функція «Пошук»  - при введені слова, програма шукає всі доступні меню. 



 
- Попередні налаштування в меню «Вет.перевірки», «Комбінований план 

робіт». 

- Розширені налаштування груп та функцій огляду звітів. 

- Повністю переглянутий модуль Написання Звітів 

- Новий прогноз бюджету на 2 роки в модулі Економіка. 

- Аналіз часу доїння 

- Історія внесень змін в програму 

- Юніформ  для Android та I-Phone 

- Звіт Юніформ-холдинг – для контролю декількох молочно-товарних ферм. 

 

Поїхали!!!: 

 

1.Нове меню – в версії 5.0 модернізовано, також додана опція Пошуку в зліва 

вверху екрана. 

 

 
 

2. Панель інструментів - із швидким «Оглядом стада», більше «Уваги по стаду» 

та ін.  

В списку уваги в червоних квадратиках показана кількість тварин,яким 

ТЕРМІНОВО потрібно приділити увагу. 

 В стрічці КРІ можна налаштувати показники по границям «Добре» та «Погано». 



 
Також є попередження по Автоматичним процесам,які не були виконані. 

 
 

3.Налаштування групи–в деякі звіти,поряд із робочим номером, додані 

колонки із номером групи та ідентифікаційним номером. 

4.Написання звіту -  основним завданням було зробити досить зручним 

користування модулем, екрани із непотрібними налаштуваннями були 

видалені. Можна  створити списки тварин із декількома контрольними 

доїннями (прив’язне утримання). Сума та середній показник в кінці списку 

ставиться автоматично. 



 

 
5.Історія змін – програма зберігає всю історію змін в базі даних: коли та ким 

було проведено внесення інформації, видалення чи виправлення.  Меню 1.15. 

 

6. Юніформ для Androidта I-phone – на мобільних пристроях встановлюється 

версія програми лише для роботи в стаді (внесення лікування, запуску тощо)не 

для аналізування стада. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniformagri.UNIFORM 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uniformagri.UNIFORM


 

 
 

7. Прогноз бюджету – нова опція дозволяє бачити прогноз бюджету на 2 роки 

вперед в різних розрізах. Для прогнозу бюджету програма обраховує план 

отелу, план запуску, план введення в стадо нових тварин тощо. Ви заносите 

витрати та додаткові надходження,в результаті  на основі внесених даних 

програма прогнозує бюджет. 

 

 
 



 
 

8.Аналіз часу доїння  - час доїння корів в доїльному залі. Опція доступна для 

господарств,де є синхронізація Юніформ-Агрі із доїльним залом. 

 

 
 

 

9.Звіт Юніформ-холдинг– для контролю декількох молочно-товарних ферм 

через одну програму. 

 

 
 



 
 

 

Шановні користувачі Юніформ-Агрі! 

 

Дана версія ЮА 5.0 встановлюєтьсябезкоштовно для господарств,що є на 

щорічному супроводі програми. 

Для встановлення вам потрібно під’єднання до мережі Інтернет, далі наші 

спеціалісти встановлять вам нову версію програми та проведуть навчання. 

 

З повагою,  

технічний відділ Асоціації виробників молока. 

Тел..+380-96-51-77-376 

e-mail: helpdesk@uniform-agri.com.ua 

 

 

 


