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Funcionalidades
Declaração de óbito, fuga e roubo
Transferência entre criadores
Prontuário da ave
Controle de eclosões
Inclusão, alteração e exclusão
Listagem de ocorrências
Listagem do plantel
Emissão de pedigree em vários formatos
Emissão de crachá

Carga através da relação do SISPASS
Inclusão de anexos
Criação da árvore genealógica
Cálculo do coeficiente de parentesco
Cálculo do conhecimento genético
Visualização pela web
Inclusão de vídeos
Integração com o Facebook
Certificação (em desenvolvimento)
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Declarações
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Declarações
Ao clicar em qualquer um dos ícones de declarações, uma mensagem de alerta surge, pedindo a confirmação:

Ao fazer a confirmação da declaração, a ave é retirada do plantel, uma mensagem de confirmação da declaração aparece e este registro pode ser visualizado na listagem de ocorrências, onde são guardados todos os registros das declarações realizadas:
FUGA

ROUBO

ÓBITO
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Visualizando as Declarações
Basta clicar no ícone identificado para visualizar as declarações efetuadas

Existem botões de seleção para filtrar as informações do relatório, bem como a possibilidade de imprimir o mesmo
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Transferência
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Transferências
Ao clicar no ícone identificado, você deverá fornecer o nome do destinatário, se estiver sob o mesmo administrador ou fornecer o CPF se o administrador for diferente:

Antes de fazer a confirmação, você também deverá selecionar as aves que pretende transferir:

Uma mensagem de confirmação será exibida:
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Transferência Aceite
O destinatário ao se conectar ao sistema, receberá uma tela como esta e terá que aceitar ou rejeitar a ave para continuar:

Ao dar seu aceite, aparecerá a mensagem confirmando a operação:
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Prontuário
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Prontuário
Ao clicar no ícone identificado, uma área para inclusão de informações no prontuário da ave que está na tela, aparecerá:

Nela deverão ser selecionados: a data, o tipo de ocorrência, o fato e uma descrição
Após a solicitação para inclusão, uma mensagem de confirmação será exibida: Voltar

Incluir
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Consulta ao Prontuário
Toda ave que possuir informações de prontuário alimentadas, terá este ícone exibido junto as informações da mesma, basta clicar sobre ele:

Após clicar no ícone, todas as ocorrências do prontuário serão exibidas, conforme abaixo:

Você poderá imprimir a lista
Você poderá selecionar o Tipo da Ocorrência e o Fato

Você poderá excluir a ocorrência
Voltar
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Previsão de Nascimento
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Previsão de Nascimento
Ao clicar no ícone identificado, caso haja declaração de postura para alguma fêmea, aparecerá a data prevista para eclosão dos ovos cronologicamente organizada:

NOTA: A mensagem permanece até alguns dias após a previsão, caso haja algum atraso. Depois, automaticamente desaparece da lista.
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Manutenção do Plantel
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Manutenção do Plantel
Ao selecionar um dos ícones identificados, você poderá incluir, excluir ou alterar as aves em seu plantel:

NOTA: A exclusão é definitiva e não há recuperação. Também, a alteração do nome de aves constantes nas árvores, não são alteradas pela simples modificação do nome.INCLUSÃO

ALTERAÇÃO

EXCLUSÃO
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Manutenção do Plantel - Exclusão

Ao clicar no ícone de exclusão, uma mensagem de confirmação será exibida: NOTA: Lembre-se, não há recuperação para registros excluídos.

EXCLUSÃO
Mensagem de exclusão bem sucedida

20



29/07/2016

21

Manutenção do Plantel - Alteração

Ao clicar no ícone de alteração, uma tela para modificação das informações da ave será exibida
DICA: Marque como disponível para que todos possam ver pela web.

ALTERAÇÃO
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Manutenção do Plantel - Inclusão

Ao clicar no ícone de inclusão, uma tela para inserção das informações da ave será exibida
DICA: Se a ave tiver vídeo no Youtube, copie-o e cole-o aqui para acessa-lo pelo Geneal Bird.

INCLUSÃO
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Manutenção do Plantel - Inclusão
Preencha todas as informações disponíveis e confirme a inclusão, a  seguinte mensagem será exibida:

NOTA: Se a ave for um nascimento do próprio plantel, selecione os pais e a árvore será automaticamente criada com as informações disponíveis.
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Relatórios
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Relatório de Ocorrências
Basta clicar no ícone identificado para visualizar as declarações efetuadas de óbito, fuga ou roubo.

Existem botões de seleção para filtrar as informações do relatório, bem como a possibilidade de imprimir o mesmo
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Relação de Aves
Basta clicar no ícone identificado para visualizar a relação completa de seu plantel.

DICA: Clique no cabeçalho da coluna desejada para ordena-la: uma vez para ordem crescente, a segunda vez para ordem decrescente.
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Relação de Aves - Impressão

INSERIR LOGOTIPO

INSERIR TÍTULO PERSONALIZADO

SELECIONAR COLUNAS PARA IMPRESSÃO

SELECIONAR FOLHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL

DEFINIR O ESTILO DE IMPRESSÃO PARA O RELATÓRIO
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Relação de Aves – Exemplo

OBSERVAÇÃO: A relação acima foi impressa com alteração do cabeçalho, selecionando a espécie bicudo e em formato paisagem zebrado. Crie o seu!
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Geração da Árvore Genealógica
Basta clicar no ícone identificado e fornecer na tela seguinte as informações de personalização da árvore para sua criação.
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Geração da Árvore Genealógica
Selecione os pássaros para geração da árvore

Se preferir uma cor de fundo no lugar da imagem

Regule a opacidade do fundo

Selecione a cor do título

Selecione o tamanho do título

Clique no espaço em branco para incluir um logotipo

Imagem em usoSubstituição/Seleção da imagem
DICA: Caso queira gerar as informações de todo o plantel, clique em “Todos” e haverá uma seleção completa automaticamente.
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Árvore Genealógica - Modelo
Este é o resultado do exemplo demonstrado anteriormente.

IMPORTANTE: A impressão é direcionada automaticamente para a impressora padrão. Antes de fazer a geração, selecione imprimir em PDF como padrão se quiser salvar o arquivo.
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Desenho da Árvore Genealógica
Basta clicar no ícone identificado e fornecer na tela seguinte as informações de personalização da árvore para sua criação.
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Desenho da Árvore Genealógica
Selecione os pássaros para geração da árvore

Regule a opacidade do fundo

Selecione a cor do título

Selecione o tamanho do título

Clique no espaço em branco para incluir um logotipo

Imagem em usoSubstituição/Seleção da imagem
LEMBRETE: Suas configurações são salvas automaticamente e quando retornar o modelo estará pronto para uso.

Se desejar, desenhe o QR Code
Efeitos na imagem

Se preferir uma cor de fundo no lugar da imagem
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Árvore Genealógica - Modelo
Este é o resultado do exemplo demonstrado anteriormente.

IMPORTANTE: A geração do desenho é salva na pasta meus documentos do Windows na sub pasta Geneal Bird.
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Árvore: Desenho X Impressão

X
• Ocupa todo o espaçamento;
• Pode ser usado em sites;
• É uma imagem em formato jpg.

• É desenhado para impressão;
• Pode ser salvo em PDF;
• Possui bordas em formato de certificado.

35



29/07/2016

36

Emissão de Crachás
Basta clicar no ícone identificado e fornecer na tela seguinte as informações de personalização do crachá para sua criação.
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Emissão de Crachás
Selecione os pássaros para geração da árvore

Regule a opacidade do fundo

Selecione a cor do título

Selecione o tamanho do título

Clique no espaço em branco para incluir um logotipo

Imagem em usoSubstituição/Seleção da imagem

DICA: Se optar pela impressão do crachá com QR Code, seu pássaro poderá ser consultado através de um leitor no Geneal Bird web.
Se desejar, desenhe o QR CodeSe preferir uma cor de fundo no lugar da imagem
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Crachá - Modelo
Este é o resultado do exemplo demonstrado anteriormente.

DICA: O crachá é gerado no tamanho do título de eleitor. Basta comprar o plástico em papelarias e fazer a plastificação em casa mesmo.

Corte com uma refiladeira doméstica ou com uma tesoura nas linhas pontilhadas.

A linha central não precisa ser cortada, pode ser dobrada para a plastificação.
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Relação do Ibama
NOTA: Se você carregar o GenealBird utilizando a lista do IBAMA, o arquivo carregado poderá ser visualizado por este ícone.

Caso a lista não possa ser localizada, a seguinte mensagem será mostrada:

NOTA: A exibição da lista é apenas para consulta e não afeta o funcionamento, nem as informações do sistema. Por isso, não se preocupe caso ela não seja localizada.
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Anexos

NOTA: Antes de clicar no ícone de inclusão, forneça um título para o documento. Isso é obrigatório.

Basta clicar no ícone identificado incluir, excluir ou visualizar a relação completa de anexos da ave.

INCLUIR EXCLUIR TÍTULO DO DOCUMENTO

A numeração existente dentro do ícone, indica a quantidade de anexos para a ave.
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Anexos

NOTA: Apenas alguns tipos de documentos podem ser anexados, como PDFs e imagens.

Ao clicar no ícone para inclusão, uma tela para seleção do arquivo será exibida.

Selecione o arquivo desejado e clique em abrir.
41
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Anexos - Visualização
Ao clicar no título do anexo, você pode visualiza-lo na janela principal.

DICA: Alguns tipos de anexo, como PDFs, permitem sua impressão. Basta clicar sobre a imagem e a caixa de diálogo irá aparecer.
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Anexos - Exclusão
Primeiro, selecione o título do anexo a ser excluído.
Depois clique no ícone de exclusão.

1
2 Por último, confirme a exclusão.3

A mensagem de exclusão realizada será exibida ao final.
4 Anexos
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Árvore Genealógica - Manutenção
Basta selecionar o pássaro que terá ancestrais incluídos na árvore e clicar no ícone identificado para inclusão.

Selecionar a ave (basta clicar sobre ela)1 NOTA: A ave selecionada terá uma marcação de destaque
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Árvore Genealógica - Manutenção
LEMBRETE: A inclusão sempre terá duas informações distintas: desconhecido(a) e não identificado(a) na árvore após a inserção.

Clique em um dos ícones de inserção2

DICA: Para anular a inserção, edite a informação DESCONHECIDA na árvore e coloque em seu lugar NÃO IDENTIFICADA em maiúsculas. (nunca faça esta operação a não ser no último elemento da cadeia)
45
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Árvore Genealógica - Manutenção
LEMBRETE: Agora, se quiser imprimir a árvore, o crachá ou fazer consultas na web, as informações já estarão atualizadas.

Clique duas vezes sobre o ancestral a ser modificado e forneça o nome desejado
3

LEMBRETE: O grau máximo de parentesco que pode ser incluído na árvore é o de trisavós.
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Coeficiente de Parentesco
COEFICIENTE DE PARENTESCO:É a quantidade de sangue acumulada em um determinado indivíduo com base em um determinado ancestral. Não deve ser confundido com coeficiente de homozigose, nem similaridade genética.Como exemplo, herdamos 50% de nossos pais de coeficiente de parentesco.Ah, tá!
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Coeficiente de Parentesco

Selecione na árvore o pássaro desejado.1
Confira a seleção.2Acione a pesquisa.3
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Coeficiente de Parentesco

Resultado da pesquisa dentro do seu plantel.

LEMBRETE: A pesquisa realiza cálculos e demora um pouco, caso queira interromper, clique no ícone:
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Conhecimento Genético
EXEMPLAR

PATERNO –LINHA ALTA
Visão vertical de quatro seções: pais, avós, bisavós e trisavós

A cada seção vertical, atribui-se o valor total de 100, sendo que cada elemento equivale a esse valor dividido pela quantidade de componentes da seção, sendo assim:PAI/MÃE = 100/2 = 50 cadaAVÓS = 100/4 = 25 cadaBISAVÓS = 100/8 = 12,5 cadaTRISAVÓS = 100/16 = 6,25 cada
MATERNO –LINHA BAIXA

1 2 3 4 SEÇÕES ANCESTRAIS

Dessa forma, a somatória de todos os elementos preenchidos da árvore, dividida pelo número de seções, nos dá o conhecimento genético que temos neste trecho de ancestralidade.
50
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Conhecimento Genético
25+25+25+2550+50
12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5+12,56,25+6,25+6,25+6,25+6,25+6,25+6,25

SOMATÓRIA = 343,75

Este valor, dividido pelo número de seções: 4 é o percentual de conhecimento genético total daquele trecho de ancestralidade analisado.
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Personalização
Você pode escolher a cor de fundo que mais lhe agradar, clicando sobre este ícone e selecionando a cor desejada no menu de cores abaixo:
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Personalização
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Funções Gerais
Abertura de chamados
Volta à tela de login

Links úteis

Acesso à página do FacebookGeneal Bird

Saída do Sistema

Seleção da espécieSeleção do pássaroFiltros

Visualização de vídeo
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Instalação
Acesse o site: www.genealbird.com.br
Clique em Download para acessar a página com as informações sobre o programa

IMPORTANTE: Antes de fazer a instalação, é altamente recomendável a realização do Cadastramento, sem o qual não é possível acessar o sistema.

1
2

55



29/07/2016

56

Instalação (cont.)
Leia com atenção todas as informações sobre o programa
Clique sobre o ícone de downloadpara iniciar o processo de baixa do arquivo de instalação

IMPORTANTE: O programa não legaliza pássaros, para isso, procure sempre o órgão público responsável em seu estado ou o próprio IBAMA.

3
4
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Instalação (cont.)
Clique sobre o botão de instalação (Install) para iniciar o download do programa em sua máquina.

IMPORTANTE: O programa só  funciona em versões posteriores ao Windows XP, sendo recomendável Windows 8 ou superior.

5
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Instalação (cont.)
Clique sobre o executável na barra de  downloadspara iniciar a instalação.

6
Seu antivírus pode lançar mensagens de advertência sobre o arquivo. Isso é normal.
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Instalação (cont.)
Caso seu antivírus solicite autorização para execução do programa, autorize-o.

7
NOTA: Cada antivírus possui sua forma de notifica-lo, este exemplo está baseado no Norton.
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Instalação (cont.)
Após a execução bem sucedida do programa, um ícone como este será colocado em sua Área de Trabalho.8

NOTA: O Windows também poderá adverti-lo durante a instalação, dê permissão ao mesmo para prosseguir com o processo.
Dê um clique duplo sobre o ícone e bom divertimento, seu Geneal Bird está instalado.9

Muito Obrigado!!!
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Registro
Acesse o site: www.genealbird.com.br

Clique em Registrar
LEMBRETE: O seu nome de usuário e senha gerados neste registro serão os mesmos que irá utilizar para acesso ao programa em seu computador.

1
2
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Registro (cont.)
Preencha o formulário de registro ao lado, fornecendo todas as informações obrigatórias.
Depois, clique em Registrar

LEMBRETE: O seu nome de usuário e senha gerados neste registro serão os mesmos que irá utilizar para acesso ao programa em seu computador como usuário administrador.

3
4
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Acessando

Dê um clique duplo sobre o ícone em sua Área de Trabalho.

1
2 Forneça o Usuário e Senha criados durante o processo de Registro.

NOTA: Caso não tenha feito o registro ainda, acesse a página de registro por aqui. 3 Clique aqui para acessar a tela de seleção de usuários.

63



29/07/2016

64

Acessando (cont.)
4 Caso já tenha cadastrado um criador, selecione-o aqui.

5 Em seguida clique no ícone acima para acessar o plantel do criador.

NOTA: Caso não tenha feito a inclusão do criador, selecione este ícone e inclua-o sob seu usuário administrador.
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Incluindo Criador
1 Preencha as informações solicitadas.

2Clique no ícone de inclusão de novo criador.

DICA: Caso possua uma relação do IBAMA com as informações do criador e do plantel, o preenchimento é automático. Tanto para o cadastro, como para inclusão das aves.

NOTA: Somente após fornecer as informações, clique no ícone abaixo para sair da tela de cadastramento.
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www.genealbird.com.br
Utilize o link criado para montar seu próprio site;

Localize os perfis genéticos que deseja;

Disponibilize suas aves para visualização;
Personalize a imagem de sua árvore;

Visualize todo seu plantel.

1
2

3
4

5
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Iniciando a Utilização
Forneça o usuário e a senha criados durante o Registro.

NOTA: Qualquer pesquisa detalhada dentro do sistema, exige que você esteja autenticado.
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Iniciando a Utilização (cont.)
O menu de sua página ficará assim:

Suas aves cadastradas no Geneal Bird

Seu nome de usuárioAves disponibilizadas por outros criadores
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Menu - Pássaros

NOTA: Para a pesquisa, informar pelo menos a espécie é obrigatório.

1

2

Clique em Pássaros para receber o menu de pesquisa

Indique a espécie e os argumentos de pesquisa

3 Clique em pesquisar para visualizar a lista

DICA: Você pode fornecer um argumento parcial para pesquisa.
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Menu – Meus Pássaros

NOTA: Para a pesquisa, informar pelo menos a espécie é obrigatório.

1

2

Clique em Meus Pássaros para receber a lista de sub usuários

Selecione o usuário desejado, clicando sobre “selecionar”

3 Clique em pesquisar para visualizar a lista
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Lista de Pássaros
NOTA: Seguindo os procedimentos anteriores, tanto para “Pássaros”, quanto para “Meus Pássaros”, você receberá uma tela semelhante a esta

DICA: Para visualizar os detalhes, basta clicar sobre o nome no pássaro.
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Visualizando Detalhes de Terceiros
Ao clicar sobre o nome do pássaro na tela de detalhes, aparecerá uma tela semelhante a esta com as informações de genealogia do mesmo.

DICA: Se quiser imprimir a imagem, basta clicar com o botão direito sobre ela e selecionar “imprimir”.
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Visualizando Detalhes do Plantel
Ao clicar sobre o nome do pássaro na tela de detalhes, aparecerá uma tela semelhante a esta com as informações de genealogia do mesmo.

DICA: Clique sobre disponibilizar para deixar seu pássaro visível para todos os usuários do Geneal Bird.

Clique em “Upload de Imagem” para personalizar o fundo de sua árvore genealógica.

Copie esse link caso queira passar para alguém o acesso direto ao pássaro ou montar sua página web.

NOTA: Caso o pássaro possua vídeo cadastrado, ele aparecerá na visualização dos detalhes
73
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NOTAS
• O cadastramento de suas informações pessoais é totalmente seguro, tendo o site criptografia de ponta a ponta por meio de protocolo SSL (https:);
• É importante que você faça a leitura de todos informativos que são exibidos antes de manifestar sua concordância;
• Lembre-se sempre que esse sistema ajuda a integração entre os amantes dos pássaros e o controle do plantel, mas é imprescindível que se obedeça às normas que regem a criação.

EQUIPE GENEAL BIRD - 2016 
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