
 

 

 

December
2021

 

 

NettiKatras-programmet
tas i bruk i början av
veckan 50

  

 

 

 

 

 

 

 

Bästa användare av NettiKatras-
programmet
 

Väntan går mot sitt slut och alldeles strax får du börja använda det nya programmet för stamboksföring och
produktionsuppföljning för får och getter! Du kan använda NettiKatras lätt och smidigt såväl med surfplatta,
smartphone som med dator.

 

I övergångsskedet 
 

Gränsytan mot Livsmedelsverket bibehålls som tidigare, de uppgifter som du matar in och sparar överförs
automatiskt till får- och getregistret. I händelse av avbrott i förbindelsen är det ingen fara; uppgifterna blir kvar i kö
och sparas.

 
Kontrollera att djurantalen i Livsmedelsverket och WebLammas eller WebVuohi motsvarar varandra och gör
korrigeringarna omedelbart via kundtjänsterna lammasvuohi@mtech.fi samt tuki@mtech.fi.

 
Om du vill kan du ta ut och spara rapporter ur WebLammas eller WebVuohi för att jämföra med NettiKatras. De listor
du kan behöva är till exempel får/getlista, Lammlista/killinglista. Lista för ursprungsrasstöd är en produktionslista för
att kunna intyga lamningar ifall du inte redan tidigare har sänt den till NMT-centralen.

 

I början finns det tre rapporter i bruk i NettiKatras: "gårdens alla djur", "lista över djur med ursprungsrasstöd" och
"stamboksintyg" (det sista ersätter det tidigare härstamningsbeviset). Rapporterna kompletteras ännu i början av
januari 2022.

 

NettiKatras-programmet tas i bruk onsdagen den 15.12.2021 
 

Ditt användarkonto för WebLammas och WebVuohi stängs 13.12. kl. 16.00, så du kan inte logga in där efter det.

https://viesti.proagria.fi/g/u/4139948/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139949/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139950/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139951/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139952/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139953/0/0/4572/1218/1/
mailto:lammasvuohi@mtech.fi
mailto:tuki@mtech.fi


 

Utbildningar i NettiKatras
 

Utbildningar för användare av NettiKatras-program
ordnas 16.12.2021 och 10.1.2022 (på finska). Kom med
och bekanta dig under ledning med funktionerna i det
nya programmet så går ibruktagandet av programmet
smidigt för dig. 

 
Utbildningarna förverkligas med samma innehåll via
Teams kl. 14-16.

 
Som utbildare fungerar fårrådgivarna Milla Alanco-
Ollqvist och Kaie Ahlskog.

 
Anmäl dig senast 3 dagar före utbildningen. De som har
anmält sig får en Teams-länk på morgonen för
utbildningen. Man kan testa förbindelsen fr.o.m. kl.
13.45. Välkomna! 

 
 

 

Anmäl dig till utbildningen
 

 

Användarkonton för NettiKatras skapas av vår kundtjänst. Du erhåller en länk per e-post från adressen no-
reply@nettikatras.fi för att logga in i NettiKatras-programmet den 15.12. Användaravtalet godkänns i samband med
den första inloggningen. Din egen e-postadress fungerar som användarnamn och du kan själv skapa ett lösenord.
Till samma användarkonto kan man själv skapa flera användarnamn.

 

Be vid behov om stöd från kundtjänsten för NettiKatras nettikatras@proagria.fi eller tel. 09 8566 6010.
 

Mer information proagria.fi/nettikatras.
 

Delta även i användarutbildningen antingen 16.12.2021 eller 10.1.2022.
 

Du har redan betalat den första raten av avgiften för ibruktagandet 75 € + moms 24 %. En lika stor rat till faktureras
ännu innan årets slut.

 
För NettiKatras-programmet faktureras i fortsättningen en årlig användaravgift 85 euro + moms 24 %. I fråga om
servicen till fårgårdar är ProAgria Central (ProAgria Keskus) inom ditt område eller Föreningen Ålandsfåret
fortsättningsvis din avtalspart. Prislistan för servicen till fårgårdar för år 2022 får du av fårrådgivaren inom ditt
område.

 
 

 

Har du frågor?
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

NettiKatras-kundtjänst svarar
på dina frågor:

 nettikatras@proagria.fi eller
 09 8566 6010 må-ons 8:15-12:00

ja to-fre 12:00-16:00 
 

 

Du kan också ställa frågor till våra fårrådgivare om
användningen av programmet
 

 

https://viesti.proagria.fi/g/u/4140092/0/0/4572/1218/1/
mailto:nettikatras@proagria.fi
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139954/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4140646/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4140091/0/0/4572/1218/1/
mailto:nettikatras@proagria.fi
https://viesti.proagria.fi/g/u/4140160/0/0/4572/1218/1/


 

 

ProAgria Keskusten Liitto
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https://viesti.proagria.fi/g/u/4139959/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139960/0/0/4572/1218/1/
https://viesti.proagria.fi/g/u/4139961/0/0/4572/1218/1/

