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WEB+LEITE 
 
 
ACESSO AO SISTEMA: 
 
O usuário devera acessar o site da Associação através da internet no endereço: 
www.holandesparana.com.br e clicar no ícone WEB+LEITE para abrir o sistema. 
 
TELA INICIAL 
 
Login: neste campo o criador deverá digitar o código do criador que está cadastrado no sistema de 
Registro, que é fornecido pela Associação. 
 
Senha: neste campo deverá digitar sua senha (a primeira senha será fornecida pela Associação, e na 
seqüência poderá ser alterada e/ou modificada conforme a necessidade do criador. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.holandesparana.com.br/�
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TELA DE SERVIÇOS DISPONÍVEIS 
 
Nesta tela o criador encontrará um menu com os serviços disponibilizados e ofertados pelo sistema, 
devendo escolher uma das opções clicando com o mouse sobre o serviço a ser realizado. 
 

 
 
 
1 - CADASTROS SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO 
 
1.1 - Comunicação de Nascimento (cadastro de animal) 
 

 
 
Nome Animal: digite o nome do animal sem o afixo. 
Apelido: digite o apelido do animal. 
Brinco: digite o brinco do animal. 
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Nr.Foto: digite o numero da foto do animal. 
Dat. Nasc.: digite data nascimento do animal. 
Animal – TE: escolha na caixa de seleção. (Sim, Não ou Clone) 
Sexo: escolha na caixa de seleção. (Fêmea ou Macho) 
Variedade: escolha na caixa de seleção. (PB e VB) 
Nº de Registro do Pai: digite o número do registro do animal. 
Nº de Registro da Mãe: digite o número do registro do animal. 
Propriedade: escolha na caixa de seleção a propriedade cadastrada. 
Anexar Foto: procure a foto no diretório do seu micro. (ex: c:\meus documentos) e encaminhe via e-
mail para srg@holandesparana.com.br 
 
Após todos os campos preenchidos clicar em CONFIRMAR para poder concretizar a ação. 
Para adicionar outra comunicação de nascimento faça o mesmo processo acima descrito. 
Para consultar os registros digitados clicar em CONSULTAR. 
 

 
Depois de todas as comunicações realizadas clique no botão VOLTAR e depois ENVIAR, para 
finalizar o processo. 
 
Botão ENVIAR: envia todos os dados para a APCBRH e finalizar o processo. 
Botão CONSULTAR: Você pode verificar os animais que foram cadastrados e serão enviados para 
o SRG. 
Botão CANCELAR: cancela a ação feita. 
Botão CONFIRMAR: confirma os dados digitados na tela. 
 
1.2 - Comunicação de Cobertura (Comunicação da Inseminação/coberturas realizadas no 
período) 
 

 
 
Nº Registro Fêmea: digite o número do registro do animal e clique em TAB. 
Nome Fêmea: Já aparece automático. 
Nº Registro Macho: digite o número do registro do animal e clique em TAB. 
Nome Macho: Já aparece automático. 
Data Cobertura: digite o dia da data da cobertura do animal. 
Tipo de Cobertura: escolha o tipo de cobertura na caixa de seleção. (I.A., M.N., Clone) 
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Após todos os campos preenchidos clicar e CONFIRMAR para poder concretizar a ação. 
Para adicionar outra cobertura faça o mesmo processo acima descrito. 
Depois de todas as coberturas realizadas clique no botão ENVIAR, para finalizar o processo. 
 
Botão IMPRIMIR: você pode imprimir na sua impressora, como pode apenas visualizar todos os 
dados. 
Botão SALVAR EM ARQUIVO: você pode salvar todos os dados no seu computador. 
Botão ENVIAR: envia todos os dados para a APCBRH e finalizar o processo. 
Botão CONFIRMAR: confirma os dados digitados na tela. 
Botão EXCLUIR: exclui o registro. 
 
1.3 - Comunicação de Morte/Baixa (Baixa de Plantel) 
 

 
 
Nº Registro: digite o número do registro do animal e clique em TAB. 
Nome: Já aparece automático. 
Data: Digite a data da morte/baixa do animal. 
Motivo Baixa: escolha na caixa de seleção o motivo adequado. 
 
Após todos os campos preenchidos clicar em CONFIRMAR para poder concretizar a ação. 
Para adicionar outra Morte/Baixa faça o mesmo processo acima descrito. 
Depois de todas as Morte/Baixa realizadas clique no botão ENVIAR para finalizar o processo. 
 
Botão IMPRIMIR: você pode imprimir na sua impressora, como pode apenas visualizar todos os 
dados. 
Botão SALVAR EM ARQUIVO: você pode salvar todos os dados no seu computador. 
Botão ENVIAR: envia todos os dados para a APCBRH e finalizar o processo. 
Botão CONFIRMAR: confirma os dados digitados na tela. 
Botão EXCLUIR: exclui o registro. 
 
1.4 - Comunicação de Prenhez 
 

 
 
Nº Registro: digite o número do registro do animal e clique em TAB. 
Nome do Animal: Já aparece automático. 
Data Ult. Cobertura: Já aparece automático. 
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Prenha? S/N: escolha a opção na caixa de seleção. (Sim ou Não) 
 
Após todos os campos preenchidos clicar em CONFIRMAR para poder concretizar a ação. 
Para adicionar outra Prenhez faça o mesmo processo acima descrito. 
Depois de todas as Prenhez realizadas clique no botão ENVIAR, para finalizar o processo. 
 
Botão IMPRIMIR: você pode imprimir na sua impressora, como pode apenas visualizar todos os 
dados. 
Botão SALVAR EM ARQUIVO: você pode salvar todos os dados no seu computador. 
Botão ENVIAR: envia todos os dados para a APCBRH e finalizar o processo. 
Botão CONFIRMAR: confirma os dados digitados na tela. 
Botão EXCLUIR: exclui o registro. 
 
2 - CONSULTAS SERVIÇO REGISTRO GENEALÓGICO 
 
2.1 - Consulta de Animais (consulta individual de animal cadastrados com todas as informações 
referentes aos dados do animal como produção, reprodução, e índices zootécnicos) 
 

 
 
Número de Registro: apenas digite o número do registro do animal (ex: AX111111) e clique em 
Buscar. 
Por Nome: informar o mais completo possível. (ex. suzamara mascote te) e clique em Buscar. 
Por apelido: informar o apelido do animal. (ex: marcia) e clique em Buscar. 
Por Brinco: informar o brinco do animal. E clique em Buscar. 
 
2.2 - Plantel (Relação de todos os animais cadastrados no banco de dados) 

 
Verifica todos os animais cadastrados. 
 
 
2.3 - Consulta de Touros (consulta individual de touros cadastrados) 
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Número de Registro: apenas digite o número do registro do animal (ex: AX111111) e clique em 
Buscar. 
Por Nome: informar o mais completo possível. (ex. COMESTAR LEE ET) e clique em Buscar. 
 
2.4 - Classificação Linear 

 
 
Marque a Propriedade na caixa de seleção. (isso se houver outra) 
Relatório de Classificação de Animais: informar a data inicial e a data final, ordem de parto e 
animais vivos ou todos e clicar em processar. 
Extrato de Classificação Linear: apenas clique em processar. 
Desempenho de Touros na Produção e Conformação do Seu Rebanho: informar a data inicial e a 
data final e Pontuação final acima de!! e clicar em Processar. 
Analise de Conformação – Relatório por Classes: informar a data inicial e a data final e Pontuação 
final acima de!! e clicar em Processar. 
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 3 - RELATÓRIOS CONTROLE LEITEIRO 
 
3.1 - Relatórios: 

 
Marque a Propriedade na caixa de seleção. (isso se houver outra) 
Escolha clicando com o mouse sobre o serviço a ser realizado, depois clique no Botão Processar. 
 
 
3.2 - Pontos Críticos 

 
 
Marque a Propriedade na caixa de seleção. (isso se houver outra) 
Escolha clicando com o mouse sobre o serviço a ser realizado, depois clique no Botão Processar 
para aparecer o relatório. 
Informe o Parâmetro se for necessário. 
 
3.3 - Listagens 

 
Marque a Propriedade na caixa de seleção. (isso se houver outra) 
Escolha clicando com o mouse sobre o serviço a ser realizado, depois clique no Botão Processar. 
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4 – GRÁFICOS 

 
Marque o Gráfico na caixa de seleção. 
Escolha clicando com o mouse sobre o serviço a ser realizado, depois clique no Botão Processar. 
 
 
5 - MANUTENÇÃO 

 
 
Código: Automático. 
Nome: Automático. 
E-mail: digitar seu e-mail e clica no botão SALVAR. 
Com cópia: se você quiser mandar para outro e-mail. 
Senha: apagar o que esta escrito, digitar outra senha se necessário e clicar no botão SALVAR. 
Confirmação: digitar a mesma senha para não haver erros. (checa se as duas senhas digitadas são 
iguais) 
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