ProBee – stručný manuál k práci s úlovým deníkem
Jak začít
Založení včelnice
Po registraci, přihlášení a vyplnění údajů v profilu uživatele je prvním krokem práce s evidencí
vytvoření včelnice - to provedeme kliknutím na „Vložit nový záznam“.

Doporučujeme vyplnit GPS souřadnice včelnice ve správném formátu (viz obrázek), protože nám pak
systém automaticky poskytuje předpověď počasí pro danou oblast (3 dny) a uchovává tyto údaje i
v každé zaznamenané prohlídce. Je velmi užitečné znát předpověď počasí pro plánované návštěvy
včelnice a naopak historii při zkoumání záznamů v minulosti.
Kliknutí na na ikonu s názvem včelnice
seznamem úlů na dané včelnici.

nás přesune na stránku se

Založení nového úlu
Po vytvoření včelnice v menu pod položkou „Úly“ vytvoříme nový úl/úly. V horní části obrazovky je
automaticky zvolena první včelnice (pokud jich máme víc, změníme nejprve tuto volbu) a všechny
následně vytvořené úly se k ní přiřadí. Vytvoření úlu uděláme opět kliknutím na „Vložit nový záznam“,
vyplníme potřebné údaje a uložíme kliknutím na zelené tlačítko

.

nebo lze elegantně vytvořit celou řadu úlů kliknutím na tlačítko „Generování úlů“

a následně v zobrazeném okně vyplnit předponu názvu a rozsah čísel od-do. Kliknutí na tlačítko
„Generate“ způsobí vytvoření zadaného počtu úlů (např. na obr. níže úly M1 až M30).

Kliknutím na ikonu tužky

můžeme nastavit další informace k jednotlivým úlům.

Kliknutí na ikonu s názvem úlu
daného úlu/včelstva.

nás přesune na stránku se seznamem prohlídek

Zadávání nových prohlídek
Prohlídky včelstev zadáváme buďto k jednotlivým úlům volbou v menu „Prohl. úlu“ nebo hromadně
k více vybraným úlům volbou v menu „Prohl. včelnice“ - v obou případech opět kliknutím na „Vložit
nový záznam“, vyplněním potřebných údajů a uložením po kliknutí na zelené tlačítko

Zadání prohlídky jednoho úlu

.

Hromadné zadávání prohlídek
V případě hromadného zadávání je k dispozici navíc volba pro označení vybraných úlů. Ta způsobí
jednoduché vytvoření stejné prohlídky ke každému označenému úlu. POZOR! Tyto hromadné
záznamy se zobrazují společně s individuálními v prohlídkách jednotlivých úlů a jejich pozdější změna
se vždy projeví pro všechny označené úly.

Barevné zvýraznění budoucích a minulých prohlídek
V seznamu prohlídek (pro jednotlivé úly i hromadné) je barevně rozlišeno, zda je prohlídka
naplánována do budoucnosti a tudíž zatím nesplněna (oranžová), nebo proběhla v minulosti a je
splněna (černá). Pokud projde čas naplánování budoucí prohlídky, změní se její barva z oranžové na
červenou a teprve zaškrtnutí „Splněno“ ji zařadí mezi „normální“ černé. Tím nám neunikne nic, co
jsme si naplánovali a ještě nesplnili.

Kopírování prohlídek
Při vytváření prohlídek můžeme s výhodou využít možnost kopírování již existujících. Stačí kliknout na
ikonu
a otevře se nám nová prohlídka s obsahem té původní. Upravíme potřebné údaje a
uložíme.

Přidání fotografie
Ke každému záznamu, tj. včelnici, úlu nebo prohlídce lze přidat fotografii. Provedeme to kliknutím na
ikonu fotoaparátu
a v zobrazeném oknu na tlačítko „Vybrat“. Poté vyhledáme ve svém počítači,
tabletu či fotoaparátu příslušný obrázek a kliknutím na tlačítko „Odeslat“ jej nahrajeme do systému.
U většiny chytrých mobilních telefonů je po zvolení tlačítka „Vybrat“ nabídnuta možnost přímého
pořízení obrázku vestavěným fotoaparátem. V bezplatné verzi je možné nahrát ke každé včelnici, úlu i
prohlídce po jedné fotografii.

Další funkce
Zobrazení seznamů
Při větším počtu záznamů (včelnic, úlů nebo prohlídek) se jejich seznam rozděluje po určitém
množství na více stránek. Přechod mezi stránkami je možný kliknutím na šipky
řádků na stránce se nastavuje zde
.

, počet

Filtry a rozvržení
Včelaři mohou mít různé představy o podrobnostech, které si ke včelnicím, úlům a prohlídkám
zaznamenávají. Proto je aplikace ProBee vybavena možností zobrazovat v jejich řádkových
seznamech informace, které si uživatel sám zvolí, a v pořadí, které si sám nastaví.

Rozvržení sloupců
Pro výběr zobrazovaných položek klikneme pravým tlačítkem myši na záhlaví kteréhokoliv sloupce,
zvolíme položku „Sloupce“ a vybereme ty, které chceme vidět. Po vybrání všech žádaných sloupců
můžeme upravit jejich šířku tažením myší za dělicí čáru mezi nadpisy sloupců, resp. změnit jejich
pořadí tažením myší za nadpis sloupce a puštěním v jiné pozici.

Změna pořadí řádků v seznamu
Pořadí řádků v seznamu lze určit kliknutím na nadpis vybraného sloupce, druhé kliknutí změní směr
řazení na opačný a třetí kliknutí celé řazení podle tohoto sloupce zruší.

Filtry
Pod nadpisy sloupců jsou políčka pro tzv. filtrování seznamu. Jde o možnost nastavení, jaké řádky se
mají zobrazovat (ostatní se v seznamu pouze zneviditelní, ale po zrušení filtru se opět objeví).
Všechna výše uvedená nastavení, kterými si vyladíme obrazovky podle svých představ, je vhodné si
uložit kliknutím na tlačítko „Uložit rozvržení“. Pokud si rozvržení změníme, k původnímu se vrátíme
kliknutím na tlačítko „Načíst rozvržení“ a pokud se chceme vrátit k základnímu rozvržení ProBee,
využijeme tlačítko „Reset rozvržení“. Poslední tlačítko „Reset filtru“ zruší pouze nastavení filtru.

Uvedené funkce doporučujeme využít spíše zkušenějším uživatelům.

Přesun úlu na jinou včelnici
Majitelé více včelnic občas úly mezi nimi přesouvají. Aby neztratili informaci o historii včelstva,
mohou využít funkci „Distribuce/přesun úlů“. Je přístupná z položky „Nástroje“ v hlavním menu.

V horní polovině obrazovky nastavíme včelnici, odkud úl stěhujeme, v dolní polovině, kam jej
umisťujeme. Kliknutím na tlačítko

akci provedeme.

Rady pro efektivní práci s evidencí
Aby elektronická evidence svému uživateli opravdu sloužila, je vhodné se držet určitých zásad.
Na počátku si dejte dostatečnou práci se správným zavedením včelnic a úlů. Nezadáte-li např. ke
včelnici její GPS souřadnice, nebudete mít v prohlídkách k dispozici informaci o počasí v dané oblasti.
Obsah prohlídek zapisujte heslovitě do políčka „Popis“, které je vidět i v řádkovém zobrazení (pokud
ne, nastavte si jej dle výše uvedeného návodu).
Využívejte položky záznamu pro účely, kterým jsou určeny. Pokud budete např. uvádět informaci o
vytočeném medu pouze do popisu, nebudete si moci poté setřídit včelstva podle jejich výnosu.
Poctivě uvádějte správné datum a čas prohlídky. Je to důležité např. pro využití informace o počasí
v daném dni a hodině. Budete-li využívat zařízení pro monitorování, systém podle přesného data a
hodiny prohlídky např. pozná, že vzrušení ve včelstvu, které zaznamenal, způsobilo Vaše otevření úlu
a nebude zbytečně zasílat alarm o možném zásahu cizího subjektu. Když při prohlídce úlu s váhou
změníte její zatížení (např. přidáním nebo ubráním nástavku), systém rovněž pozná, že jde o cílenou
změnu a nebude zasílat zbytečné varování.
Před cestou na včelnici si zkontrolujte naplánované prohlídky a máte-li monitorovací senzory, tak i
údaje z nich. Pomůže Vám to nezapomenout s sebou vzít vše potřebné vybavení a zabrání
zbytečnému stresu.
Po příchodu na včelnici postupujte podle naplánovaných prohlídek. Máte-li na včelnici dostatečný
signál a využíváte-li mobilní internet, nemusíte si vůbec nic tisknout a můžete se orientovat ve svých
záznamech „online“ přes mobilní telefon.
Po návštěvě včelnice si rovnou naplánujte další potřebné aktivity a zadejte si je jako budoucí
prohlídky vč. vhodného data splnění.
Aplikace ProBee je schopna fungovat na jakémkoliv zařízení pro práci s internetovými stránkami
(počítač, tablet, chytrý telefon), stačí se přihlásit svým jménem a heslem a máte všechny svoje
záznamy kdykoliv k dispozici.

