
A tela 03 é aberta quando o tipo de manejo informa-
do é o tipo de manejo DG (DIAGNÓSTICO DE
GESTAÇÃO);

As informações são enviadas para o Sisbra Web, 
onde estes dados e informações de manejos ficam 
salvos na "nuvem", com total segurança e é possível 
retirar relatórios em Excel dos ciclos e manejos
realizados, no momento que necessitar, apenas 
acessando com login e senha a sua propriedade.

A tela 02 é aberta quando o manejo do protocolo é 
informado como o tipo de manejo IA (INSEMINAÇÃO 
ARTIFICIAL);

Depois de criados os ciclos começa a parte de 
manejo dos animais, a coleta de dados propriamen-
te ditas de cada matriz.

 A tela 01, comporta as informações que serão 
acrescentados quando forem selecionados manejos 
dos tipos D0, D7, D8 e D9;

O Sisbra Coletor, que é um aplicativo desenvolvido 
para sistema Android que realiza a coleta de dados 
dos manejos e dos animais no curral. Este aplicativo 
de coleta de dados possui três telas distintas de 
acordo com as etapas (manejos) dos protocolos de 
IATF da Zoetis.

  Onde o cilco de IATF é criado para cada lote de 
animais que serão protocolados. 
A seguir a sequência de imagens das telas para 
criação desses lotes que serão protocolados, apenas 
para visualização.

  Na página incial do Sisbra clicar em Gestão IATF, 
onde seguirá as sequências de imagens de forma 
muito dinâmica e simples para criação dos ciclos 
dos lotes de animais que irão receber o protocolo 
de IATF da Zoetis.  Após virá as telas de manejos dos 
animais, onde serão inseridas as informações de 
cada matriz individualmente.

Para retirar um relatório de qualquer Ciclo de IATF, 
você clica sobre o Identificador do Ciclo que está lis-
tado logo abaixo do campo verde onde constam os 
animais cadastrados no Sisbra da sua propriedade.

  Então na janela que abrir, conforme a próxima 
imagem, você clica em Relatório e pronto, é gerado 
instantaneamente e está salvo no seu dispositivo um 
relatório completo do seu ciclo de IATF de acordo 
com as informações que foram coletadas no curral.

Para visualizar a nossa propriedade de
demonstração faça login com os dados abaixo:

E-mail: sisbra.modelo@gmail.com
Senha: sisbrateste

O Sistema Gerencial Sisbra foi desenvolvido para 
exibir todas informações que dizem respeito a IATF 
tais como: relatório de inseminação, histórico de
sanidade, ganho de peso, vida pregressa do animal 
(onde nasceu, onde está, para aonde vai e com qual 
finalidade).

  Além dos dados relevantes à fazenda em geral, por 
exemplo: lançamentos financeiros, fornecedores e 
clientes, pastagens e lotes.

O Sisbra Digital é um programa de controle e gestão
de IATF entre outros recursos, composto
por duas partes:


