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Hyvä NettiKatras-ohjelman käyttäjä
  

Odotus on päättymässä ja saat tuota pikaa käyttöösi uuden lampaiden ja vuohien kantakirja- ja
tuotosseurantaohjelman! Voit käyttää NettiKatrasta helposti ja ketterästi niin tabletilla, älypuhelimella kuin
tietokoneella.

 

Siirtymisvaiheessa
 

Rajapinta Ruokavirastoon säilyy ennallaan eli tallentamasi tiedot siirtyvät automaattisesti lammas- ja vuohirekisteriin.
Mikäli yhteydessä syntyy katkoksia, ei hätää, tiedot jäävät jonoon ja säilyvät.

 
Tarkista, että Ruokaviraston ja WebLampaan tai WebVuohen eläinmäärät vastaavat toisiaan ja tee heti korjaukset
asiakaspalveluiden kautta lammasvuohi@mtech.fi sekä tuki@mtech.fi.

 
Halutessasi ota vertailua varten talteen raportteja WebLampaasta tai WebVuohesta, esimerkiksi tilan elossa olevat
lampaat/vuohet, karitsalista/kililista, tilannelista alkuperäisrotuisista eläimistä ja tuotoslista poikimisten todistamista
varten, mikäli et ole toimittanut sitä jo aiemmin ELY-keskukseen.

 
NettiKatraassa raportteja on käytössä aluksi kolme: ”tilan kaikki eläimet”, ”alkuperäisrotutukilista” ja
”kantakirjatodistus” (viimeinen korvaa ent. sukutodistuksen). Raportteja täydennetään vielä tammikuun 2022 alussa.

 

NettiKatras-ohjelma otetaan käyttöön keskiviikkona 15.12.2021
 

WebLammas ja WebVuohi käyttäjätilisi suljetaan jo 13.12. klo 16.00, jonka jälkeen et enää pääse kirjautumaan
sinne. Sinulle luodaan NettiKatras-käyttäjätili ja saat kirjautumislinkin ohjelmaan sähköpostilla osoitteesta no-
reply@nettikatras.fi. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tapahtuu käyttäjäsopimuksen hyväksyminen.
Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoitteesi ja salasanan voit luoda itse. Yhdelle käyttäjätilille voit itse
perustaa useita käyttäjätunnuksia.

 
Pyydä tarvittaessa tukea NettiKatras asiakaspalvelusta nettikatras@proagria.fi tai p. 09 8566 6010.

 
Lisätietoa ja käyttöä tukevia ohjeita löydät netistä proagria.fi/nettikatras, jonne päivitämme niitä parhaillaan.
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NettiKatras koulutukset
 

NettiKatras-ohjelmiston käyttäjäkoulutukset
järjestetään 16.12.2021 ja 10.1.2022. Tule mukaan
tutustumaan ohjatusti uuden ohjelmiston toimintoihin,
niin saat otettua ohjelman käyttöön sujuvasti.

 
Koulutukset toteutetaan samansisältöisinä Teamsilla klo
14-16.

 
Kouluttajina toimivat lammasasiantuntijat Milla Alanco-
Ollqvist ja Kaie Ahlskog.

 
Ilmoittaudu viimeistään 3 päivää ennen koulutusta.
Ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki
tapahtumapäivän aamuna. Yhteyden testaus klo 13.45
alkaen. Tervetuloa!

 
 

 

Ilmoittaudu koulutukseen
 

 

 

 

ProAgria Keskusten Liitto
 

Urheilutie 6 D, PL 251
 

01301 VANTAA
 

www.proagria.fi
 

Osallistu myös käyttäjäkoulutukseen joko 16.12.2021 tai 10.1.2022.
 

Olet jo maksanut käyttöönottomaksun ensimmäisen erän 75 € + alv 24 %. Toinen samansuuruinen erä laskutetaan
vielä tämän vuoden puolella.

 
NettiKatras-ohjelmistosta laskutetaan jatkossa vuosittainen käyttömaksu 85 € + alv 24 %.

 
Lammaspalveluissa sopimuskumppanisi on edelleen oman alueesi ProAgria Keskus. Lammaspalvelujen hinnaston
vuodelle 2022 saat oman alueesi lammasasiantuntijalta.

 
 

 

Onko sinulla kysyttävää?
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NettiKatras-asiakaspalvelu
vastaa kysymyksiisi:

 nettikatras@proagria.fi tai
 09 8566 6010 ma-ke 8:15-12:00

ja to-pe 12:00-16:00 
 

 

Voit kysyä ohjelman käytöstä myös lammasasiantuntijoiltamme
 

 

 

 

 
 

 

https://viesti.proagria.fi/g/u/4138582/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4138123/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4138124/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4138125/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139592/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4138680/0/0/4572/1218/1/
mailto:nettikatras@proagria.fi
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139593/0/0/4572/1218/1/

