ProBee – stručný manuál k práci s úlovým deníkem
Jak začít
Po registraci, přihlášení a vyplnění údajů v profilu uživatele je prvním krokem práce s evidencí
vytvoření včelnice - to provedeme kliknutím na „Vložit nový záznam“.

Doporučujeme vyplnit GPS souřadnice včelnice ve správném formátu (viz obrázek), protože nám pak
systém automaticky poskytuje předpověď počasí pro danou oblast (3 dny) a uchovává tyto údaje i
v každé zaznamenané prohlídce. Je velmi užitečné znát předpověď počasí pro plánované návštěvy
včelnice a naopak historii při zkoumání záznamů v minulosti.
Kliknutí na na ikonu s názvem včelnice
seznamem úlů na dané včelnici.

nás přesune na stránku se

Po vytvoření včelnice v menu pod položkou „Úly“ vytvoříme nový úl/úly. V horní části obrazovky je
automaticky zvolena první včelnice (pokud jich máme víc, změníme nejprve tuto volbu) a všechny
následně vytvořené úly se k ní přiřadí. Vytvoření úlu uděláme opět kliknutím na „Vložit nový záznam“,
vyplníme potřebné údaje a uložíme kliknutím na zelené tlačítko

.

nebo lze elegantně vytvořit celou řadu úlů kliknutím na tlačítko „Generování úlů“

a následně v zobrazeném okně vyplnit předponu názvu (pro všechny úly stejnou) a rozsah čísel od-do.
Kliknutí na tlačítko „Generate“ způsobí vytvoření zadaného počtu úlů (např. na obrázku níže úly M1
až M30).

Kliknutím na ikonu tužky

můžeme nastavit další informace k jednotlivým úlům.

Kliknutí na ikonu s názvem úlu
daného úlu/včelstva.

nás přesune na stránku se seznamem prohlídek

Prohlídky včelstev zadáváme buďto k jednotlivým úlům volbou v menu „Prohl. úlu“ nebo hromadně
k více vybraným úlům volbou v menu „Prohl. včelnice“ - v obou případech opět kliknutím na „Vložit
nový záznam“, vyplněním potřebných údajů a uložením po kliknutí na zelené tlačítko

.

V případě hromadného zadávání je k dispozici navíc volba pro označení vybraných úlů. Ta způsobí
jednoduché vytvoření stejné prohlídky ke každému označenému úlu. POZOR! Tyto hromadné
záznamy se zobrazují společně s individuálními v prohlídkách jednotlivých úlů a jejich pozdější změna
se vždy projeví pro všechny označené úly.

V seznamu prohlídek (pro jednotlivé úly i hromadné) je barevně rozlišeno, zda je prohlídka
naplánována do budoucnosti a tudíž zatím nesplněna (oranžová), nebo proběhla v minulosti a je
splněna (černá). Pokud projde čas naplánování budoucí prohlídky, změní se její barva z oranžové na
červenou a teprve zaškrtnutí „Splněno“ ji zařadí mezi „normální“ černé. Tím nám neunikne nic, co
jsme si naplánovali a ještě nesplnili.

