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Programátor je tvor specifický: 

Manželka posílá programátora 
nakoupit. 
Kup máslo a když budou mít čerstvé 
rohlíky, kup jich 20. 
Programátor přijde do obchodu a 
povídá: "Máte čerstvé rohlíky ?" "Ano, 
máme" odpoví prodavačka. „20 másel, 
prosím." 



Z toho plyne, že: 

Jaké je zadání, takové je řešení! 
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eSkot 
Současný stav Sem se potřebujeme dostat 



eSkot 



eSkot 



eSkot 

36 chovatelů vyžaduje data z KU pouze FAXem! 



eSkot 
Téměř 25% subjektů je závislých na MS DOSu! 



eSkot 

 eskot.cz 

• (www.eskot.cz) 

 Modul „Prohlížeč zvířat“ 

 Přihlášení 

• další moduly 

• přihlašovací údaje 

• (info@eskot.cz) 

https://plm.eskot.cz/


eSkot – Úložiště souborů 

 Po přihlášení se v menu objeví další modul(y) 



eSkot – Úložiště souborů 

 Manuály, elektronické sestavy, datové soubory 

 Složku otevřeme kliknutím na symbol trojúhelníku  



eSkot – Úložiště souborů 

 Každému uživateli se zobrazí složky podle jeho oprávnění  

 Položku ve složce stáhneme dvojklikem nebo kliknutím na symbol 3 proužků  



eSkot – Úložiště souborů 

 Složka „KU“ obsahuje sestavy kontroly užitkovosti 

 Složka „TDB“ obsahuje datové soubory terénní databáze 

 Složka „Reprodukce“ obsahuje sestavy inseminace a reprodukce 



eSkot – Oprávněná organizace – Úložiště souborů 

 Sestavy 

• v úložišti se v elektronické podobě objeví ihned v den zpracování v Plemdatu 

• sestavy je možné stáhnout do vlastního PC a pak vytisknout 

 Sestavy KU 

• vytváří se organizaci za stáje, kde provádí KU 

 Sestavy Reprodukce 

• vytváří se organizaci, která má s ČMSCH smlouvu na vytváření sestav 
reprodukce za chovatele označené příznakem ve jmenovce 



eSkot – Oprávněná organizace – Úložiště souborů 

 TDB (terénní databáze) 

• automaticky za stáje, ve kterých organizace provádí KU 

• navíc chovatelé, u kterých si organizace vyjedná souhlas 

 FTP 

• možnost distribuce datových souborů také přes FTP 

 



eSkot – Chovatel – Úložiště souborů 

 Sestavy 

• v úložišti se v elektronické podobě objeví ihned v den zpracování v Plemdatu 

• sestavy je možné stáhnout do vlastního PC a pak vytisknout 

• sestavy v elektronické podobě jsou pro chovatele zdarma 

 Sestavy KU 

• vytváří se chovateli, který provádí KU 

 Sestavy Reprodukce 

• vytváří se chovateli, jehož organizace inseminace má s ČMSCH smlouvu na 
vytváření sestav reprodukce, a který mám příznak ve jmenovce 

 TDB (terénní databáze) 

• vytváří se chovateli, který si ji objednal na Provozním oddělení Plemdatu a 
poslal písemnou žádost 



eSkot – Úložiště souborů 

 Sestavy a datové soubory se ukládají do složek podle roku a měsíce 



eSkot – Měsíční výsledky KU (KU1) 



eSkot – Měsíční výsledky KU (KU1) 



eSkot – Kontrolní list krávy 



eSkot – Přehled somatických buněk 



eSkot – Seznam narozených telat 



eSkot – Přehled o inseminaci a zabřezávání 



eSkot 



eSkot – Úložiště souborů - Filtr 

 Filtr na název souboru nebo typ sestavy 

 

 

 

 

 

 Rozšířený filtr – dle jmenovky 



eSkot – SUPD 

 

 

 Od 12.1.2018 přibyde v eSkotu nový modul „SUPD“ 

 Kromě „Úložiště souborů“ bude obsahovat nové volby: 

• Požadavky na TDB 

• Schválit požadavky na TDB 

• Požadavky na sestavy 

• Schválit požadavky na sestavy 



eSkot – SUPD 

 Požadavky na TDB 

• umožní organizaci objednat / zrušit terénní databázi bez nutnosti 
kontaktovat Provozní oddělení Plemdatu a posílat písemný souhlas 
chovatele 

• přehled subjektů, kde „provádím“ KU a subjektů na, které „mám“ 
požadavek 



eSkot – SUPD 

 Schválit požadavky na TDB 

• umožní chovateli povolit (nebo zrušit souhlas) oprávněné organizaci, 
která u něj neprovádí KU, dostávat terénní databázi s jeho daty bez 
nutnosti kontaktovat Provozní oddělení Plemdatu a posílat písemný 
souhlas 



eSkot – SUPD 

 Požadavky na sestavy 

• umožní organizaci objednat (nebo zrušit) sestavy chovatelů, u 
kterých neprovádí KU/INS 

• včetně tisků (tisky navíc budou zpoplatněny) 



eSkot – SUPD 
 Tisky KU v rámci platby za zpracování dat 

• KU1      1 krát 

• Kontrolní list krávy (Bantik)   netiskne se 

• SB       netiskne se 

• Narozená telata (Teltik)    1 krát 

• Otelené dcery    1 krát (mimo Požadavky na sestavy) 

• Chybník KU     2 krát (mimo Požadavky na sestavy) 

• Rozb. protokol (dle jmen.)   1 krát (mimo Požadavky na sestavy) 

• Stájový zápisník (dle jmen.)  1 krát (mimo Požadavky na sestavy) 

 Tisky RE v rámci platby za vytváření sestav reprodukce 

• Přehled o ins. a zabřez.   1 krát  

• Reprodukční analýza   1 krát 

 Tisk organizacím, které posílají data inseminace (zdarma) 

• Chybník RE     1 krát (mimo Požadavky na sestavy) 

 

 



eSkot – SUPD 

 Schválit požadavky na sestavy 

• umožní chovateli povolit (nebo zrušit souhlas) oprávněné organizaci, 
která u něj neprovádí KU/INS, dostávat sestavy s jeho daty bez 
nutnosti kontaktovat Provozní oddělení Plemdatu a posílat písemný 
souhlas 



eSkot – SUPD 

 Emailová notifikace a zprávy na hlavní stránce eSkotu 

• nové žádosti/info o schválení/ info o zrušení budou uživateli 
oznámeny pomocí emailu a prostřednictvím zpráv na hlavní stránce 
systému eSkot 

Př. textu emailu chovateli: 

Subjekt Jihočeský chovatel a.s. žádá o schválení požadavku na TDB. 

Zpracování požadavku provedete v systému eSkot (https://plm.eskot.cz). 

Volba v menu: SUPD / Schválit požadavky na TDB. 

*** Toto je automatický mail generovaný systémem eSkot! (Produkční prostředí) *** 



eSkot – SUPD 

 Organizace určí za sebe osoby, které budou mít možnost zadávat / rušit 
požadavky na TDB / sestavy (nahlásit Provoznímu oddělení) 

 Ostatní uživatelé organizace budou moci pouze stahovat soubory a 
sestavy (žádost o přidělení uživatelského přístupu posílá určený zástupce 
organizace – nahlásit Provoznímu oddělení) 

 Manuál k novým funkcím bude v případě potřeby doplňován v průběhu 
prosince 2017 

 Možnost objednat TDB „po staru“ (písemnou žádostí) bude možné až do 
června 2018 

 V případě potřeby nabízíme konzultaci nebo školení (domluva 
individuálně) 

 TDB bude na SUPD pouze 2 měsíce; pouze 1 adresář na SUPD 

 Na www.plemdat.cz/out TDB a zmíněné sestavy od července 2018 již 
nebudou 

 

http://www.plemdat.cz/out


www.plemdat.cz 


