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A fejlődés útja: WEBRISKA, mint önálló rendszer 

A RISKA rendszer 30 évig szolgálta a magyar szarvasmarha telepeken dolgozókat és az 

országos irányítószerveket egyaránt! A számítástechnikai eszközök fejlődésével 

párhuzamosan az egyre erősebb gépeken és a régi gyengébb gépeken egyaránt biztos 

adathátteret adott a napi döntésekhez a tenyésztők, állatorvosok és telepvezetők számára. 

A RISKA rendszer világviszonylatban is egyedülálló a telepszintű több tízéves adatbázis 

elérhetőségével, elemezhetőségével! A RISKA rendszer a magyar törzskönyvezői tudást és 

tapasztalatokat mentette át a mai jobb feltételek közé, de a világ fejlődik, új lehetőségek 

jöttek létre, amit ki kell használnunk! 

A Webriska eleinte csak a telepi Riskával rögzített adatok interneten keresztül való 

lekérdezéséhez adott felületeket, új grafikus értékeléseket, de egyre többen akartak 

elszakadni a központi adatrögzítéstől, teljesen önálló, kizárólag interneten való 

adatrögzítéssel és adatlekérdezéssel akartak foglalkozni. Erre most már van lehetőség! 

A közel 300 jelenlegi Riska felhasználó számára már most lehetőséget adunk a webes 

adatlekérdezésre. Számukra a telepi irodában rögzített adatokhoz új, internetes lekérdezési 

felületeket biztosítunk. 

A RISKA program irodagépes verziója mellett, ha a rögzített adatokat a SYSTO Kft. 

szerverére is átküldik, akkor egy ’felhasználó név’ és ’jelszó’ magadása után, interneten 

keresztül, bárhonnan el tudják érni és le tudják kérdezni az egyedek és állomány adatait. Ez 

a szolgáltatás a WEBRISKA. 
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A webes megjelenítés fejlesztését az elmúlt években, több üzemben is teszteltük. A jó 

tapasztalatok miatt az eredeti RISKA rendszer bérleti díján belül 2 ingyenesen használható 

webes szolgáltatás elérését biztosítjuk a RISKA RENDSZER HASZNÁLÓI SZÁMÁRA. Ezeket 

csak kérni kell a szaktanácsadótól! 

A WEBRISKA szolgáltatás négy modulból áll: 

 NETRISKA, melyben az eredeti irodagépes verzióhoz hasonló menüstruktúrát lehet 

használni (korlátozott funkciókkal ingyenes). 

 KISRISKA, melyben egy ENAR számhoz kapcsolódóan minden adatrögzítési funkció 

elérhető. 

 MOBILRISKA, egy mobiltelefonos weboldal, mellyel az istállóban, vagy legelőn is 

rögzíthetünk, vagy lekérdezhetünk adatokat, közvetlenül a tehén mellett (korlátozott 

funkciókkal ingyenes).  

 A RISKA EXTRA grafikus elemző szolgáltatás, mellyel az állomány legfontosabb 

termelési, tenyésztési és állategészségügyi adatai a havi változásokkal válnak 

kiértékelhetővé. 

A NETRISKÁ-ban az irodagépeshez hasonló menüszerkezettel ingyenesen használhatjuk a 

programot korlátozott funkciókkal (pl.: eseménynaptár, gyorslisták és néhány 

nyomtatványkitöltő). Az internetes szolgáltatás bővítésén belül ENAR számonként 

megnézhetővé válnak a tehenek aktuális adatai, így: 

 A tehén és növedék eseménynaptár. 

 A tehén egyedi lapok. 

 Az apaállatok összesített adatai. 

 A gyorslisták. 

 A laborvizsgálatokhoz levett vér, tej, bélsárminták beküldéséhez szükséges funkciók. 

 Fontosabb nyomtatványok kitöltése. 

 Az adatállomány adatainak szerverre mentése, majd a mentett adatok visszatöltése 

a RISKA irodagépes telepirányítási rendszerbe. 

A fizetős szolgáltatás keretein belül a NETRISKA program minden funkciója korlátozás 

nélkül használható. 

A NETRISKA használatához nagy képernyőre van szükség, hiszen a program kezelésének 

menüszerkezetét úgy tesszük elérhetővé, hogy az megegyezzen az irodagépes verziónál 

megszokott menühasználattal.  
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KISRISKA elnevezéssel új formában is biztosítjuk a webes adatrögzítés lehetőségét azok 

számára, akik nem szoktak hozzá az asztali gépes megjelenítés formájához: 

 

A KISRISKA-val a tenyészállatok összes adatrögzítési igényét egyedenként egy képernyőn 

lehet megoldani az ENAR szám megadása után. Ezen a képernyőn a szokásos adatrögzítési 

funkciókon kívül felül megtalálhatók a tehenek legfontosabb adatai, és lekérdezéseket is 

lehet indítani:  

o Az állatállományról 

o A takarmányozásról 
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o A készletváltozásról 

o A dolgozókról 

o A felhasználó által beállított, listanévvel hivatkozható gyorslistákról 

 Lekérdezhetők 

o  Az anya adatai 

o A borjak adatai 

o A laktációk adatai 

 Beállíthatók: 

o A rögzítési opciók 

o Az élő, vagy összes egyedre vonatkozó szűrések 

o A keresési opciók 

 A listás és grafikus lekérdezések fő kategóriái megadhatók, mint: 

o Mai események 

o Heti események 

o Havi események 

A rendszer csak a fizetős szolgáltatás keretein belül használható. 

A NETRISKA és a KISRISKA szolgáltatási lehetőségeit kiegészítettük egy egyszerű, 

okostelefonnal is elérhető adatrögzítési és lekérdezési formával. 

MOBILRISKA néven ingyenesen elérhetővé tesszük a mobiltelefonos (okos telefonos) 

adatlekérdezést, mellyel a tehenek és növedékek termelési, tenyésztési és 

állategészségügyi adatai kilistázhatók az istállókban és a legelőn. Fizetős rendszerként 

kiegészül a külső adatrögzítés lehetőségével úgy, hogy az adatrögzítés és az információk 

lekérdezése a felhasználónév/jelszó alapján korlátozható a funkciókat végző személyek 

között. A telefonon rögzített adatok visszakerülnek az irodagépes asztali programba. 

A MOBILRISKA-val lehetővé válik néhány adat rögzítése a ’terepen’. Lehetővé tettük, hogy 

az adott funkciókat csak az arra kijelölt személyek használhassák, így: 

 Az ivarzásra jelölést 

 A kezelések rögzítését 

 A termékenyítés rögzítését 

 Az állapotváltozás rögzítését 

 A fülszám pótlás jelentését 

 A kifogásra jelölt tehenek azonosítását 

 A súlymérés rögzítését 

 A Kondíció pont megadását 

 A Fresh Cow monitoringot 
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Az adatbevitel egyszerű, szükség szerint csak 1-2-3 adatot kell megadni, mint pl. az ENAR 

számot, a termékenyítő bika azonosítóját, a súlyt, a pontot, stb. A program minden 

szükséges adattal kiegészíti a beírt értékeket és azokkal együtt rögzíti, így csak az 

adatrögzítés egyszerűsödik, a lekérdezés ismert részletes formája változatlan marad.  

 

 

 

A MOBILRISKA-ban lehetőség van a napi munkák beállítására, így külön megadhatók a mai, 

a holnapi, vagy az ivarzási protokoll esetében adott fix napra ütemezett munkák, akár 

személyenként (felhasználó-nevenként), vagyis munkakörönként. Megadhatók egyedi 

kezelések, gépadatok és lekérdezhetők a mai, a tegnapi és a tegnapelőtti események listái. 

Mobiltelefonon is lekérhetők az eseménynaptár adatai és a tenyészállatok általános fő 

adatai.  
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A fizetős szolgáltatások között egy teljesen új lehetőséget kínálunk! 

RISKA EXTRA: az új grafikus elemzési lehetőség. Az itt elérhető grafikonok kizárólag az új 

webes szolgáltatásokban érhetők el. Az irodagépes RISKA rendszerben ilyen szolgáltatás 

nincs! A speciális grafikus megoldással elemezhetjük állatállományunk adatait: 

 havonta.  

 naponta, vagy  

 az állománymegoszlás szerkezetét aktuálisan, stb. 

 termékenyítő bikák értékelését  

 állomány-változást 

 szaporodásbiológiai értékeléseket 
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A RISKA EXTRA grafikonjait folyamatosan tovább bővítjük.  

 

Hamarosan olyan új szolgáltatást kívánunk elérhetővé tenni, amit a szakirodalomban Farm 

Menedzsment Modellnek (FMM) szoktak nevezni.  

Az FMM lehetővé teszi a gyakorlatban használt üzemeltetési és szaporodásbiológia 

paraméterek értékéhez képest új tenyésztési és állategészségügyi mutatók beállítását, így 

meg lehet vizsgálni a telepi működés javításával elérhető hatékonyság-, és hozamnövelés 

lehetőségeit. Ha az új paraméterekeit rögzítjük, akkor az FMM kiszámolja a tervezett 

termelési mutatókat, értékeket és a napi tényadatok tervtől való eltérését! Az emiatt 

kimutatható Ft-veszteségek kimutatásával lehetőséget adunk a személyes felelősség 

megállapítására, vagy új eszközök beruházásának előkészítésére! 

Az FMM új szolgáltatás, amihez plusz szakemberek munkáját kell folyamatosan igénybe 

venni ezért ennek tartalmát és díját esetenként kell egyeztetni! A megelőző évek adatainak 

elemzésével Ft-ban mutatjuk ki a telepi bevételtermelés alacsony szintjének okait és az 

okok kiküszöbölésére telepüzemeltetési tervet állítunk össze! A továbbiakban a tervtől való 

eltérés következményeit is Ft-ban mutatjuk ki, így a szolgáltatás használói napról napra, 

hónapról hónapra tudják követni az üzemeltetési hibák csökkenését vagy változatlanságát 

azok Ft-következményeivel együtt! 
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Üzleti ajánlat 

A webes szolgáltatások népszerűek. Sok cég ajánl szép, grafikus információ hozzáférést 

saját adataihoz, ezért a RISKA sem maradhat el a világszínvonaltól.  

Az új adatrögzítési felületeket és a grafikus megjelenést már sokan kipróbálták és 

egyöntetűen pozitívak a tapasztalatok.  

Csak kérni kell a riska@riska.hu email címen vagy a szaktanácsadótól és mi biztosítjuk az 

ingyenes hozzáférést a WEBRISKA rendszerhez. A felhasználónév és jelszó kérése 

mindenképpen hasznos hiszen, ha valaki nem tart igényt a fizetős lehetőségek használatára 

annak is lehetővé válik az ingyenes egyszerű, webes adatlekérdezés használata! 

 

Az új bővebb WEBRISKA használatáért, mint kiegészítő szolgáltatásért, az új funkciók 

használati díja az érvényes RISKA havi bérleti díj 60%-a plusz ÁFA. 

Ezért a díjért mindenki megkapja  

 a folyamatosan bővülő webes, grafikus elemzéseket,  

 az új webes adatrögzítéseket és 

 folyamatosan bővülő nyomtatványkitöltő- és készítő modulokat.  

 

A jelenlegi asztali gépes RISKA rendszer helyett, az alapszolgáltatást egy független Webriska 

rendszerrel is helyettesíteni lehet, de a korábbi szolgáltatási színvonalat meghaladó új 

webes funkciókat szintén az alaprendszer kiegészítéseként lehet használni.  

 

A most ajánlott verziót több szakmai tanácsadó cég is be akarja építeni saját szolgáltatásába 

és arra is látnak lehetőséget, hogy a webes szolgáltatások díját átvállalják saját üzemeiktől.  

 

Szívesen elfogadunk új ötleteket azoktól, akik bele akarnak vágni a XXI. század kihívásainak 

megoldásába. 
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