TUTORIAIS

Como lançar uma perda
no JetBov

Para lançar uma perda no JetBov, você deve ir em: Menu principal > Movimentações >
Perdas e Mortes.

Nesta tela você verá todos os animais da plataforma, o que vai definir a situação dele,
se vivo, morto ou perdido é a situação.
É possível realizar alguns filtros para facilitar a sua busca, como:

Filtro por brinco, para rapidamente poder ver o situação ou por fazer um lançamento.
No filtro Todos, você pode fazer o filtro por situação, basta escolher entre as opções: vivo,
perdido ou morto.
Por lote, você pode buscar apenas por animais de um determinado lote. Essa análise
pode te ajudar a entender, quantos animais estão mortos ou perdidos, por lote e
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encontrar um padrão, por exemplo: comparando o lote 1 com o lote 2, no lote 1 tem 5
perdidos a mais que o outro. Isso pode indicar que este lote está em uma zona de risco
de roubos (fácil acesso) ou a cerca deste lote, está comprometida, deixando com que os
animais consigam fugir.
Já o botão SISBOV serve apenas para quem possui certificação. Serve para Emissão de
Comunicado de Morte ou Sacrifício a certificadora.

Para informar a perda clique no ícone 3 risquinhos e depois em informar perda.

Nesta tela você informa a data do ocorrido, a causa se:
Causa: você ainda não achou esse animal, pode ser que ele tenha fugido ou se misturado
em outro lote.
Furto: você sabe que foi roubado.
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Observações: você pode colocar informações pertinentes a situação.
Assim que clicar em Salvar, no registro desse animal vai constar a situação perdido.
Ele deixa de contar no inventário do seu rebanho. Caso você ache o animal, é preciso
retornar e desfazer a perda.
Para retornar o animal, é preciso voltar na tela de perdas e mortes e clicar no ícone 3
risquinhos. Nesta opção vai aparecer 2 ações:

Encontrado: se foi encontrado, você vai lançar a data que encontrou e observação,
indicando por exemplo onde ele estava.
Ficha do animal: caso não tenha encontrado, fica nesta opção todo o histórico deste
animal.
Pronto! Você já sabe lançar uma perda e retornar o animal no JetBov.
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