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4) Plik ten zostaje pobrany. W 
zależności od połączenia 
może to trwać od kilku 
sekund do kilku minut. 
Polecamy pobieranie w 
module Wi-Fi. 
 
Ewentualnie zostaniecie 
Państwo poproszeni o 
podanie identyfikatorów 
użytkownika. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5) Proszę wybrać „otwórz”! 
 
 
Öffnen = otwórz 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 

 
6) Pojawi się formularz  
rejestracyjny. W celu  
rejestracji prosze podać  
nazwę użytkownika i hasło 
(jak na stronie głównej w  
panelu obsługi klienta). 
 
Anmeldung  = nazwa użyt-
kownika 
 
Passwort = hasło 
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7) Przy pierwszym otwarciu  
aplikacji zostaniecie Państwo 
zapytani, czy mpr-mobil  
może Państwu wysyłać  
wiadomości. Jeżeli chcą 
Państwo otrzymywać  
powiadomienia-PUSH, proszę 
wybrać „OK” (aktualnie tylko 
w przypadku iOS).   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
8) Teraz pojawiają się Państ-
wa wartości. 
 
Otrzymają Państwo wgląd 
do danych o swoich próbach 
specjalnych, próbach 
jakości, próbach PAG oraz 
ogólnych. 
 
Odpowiednia dla Państwa 
ilość pozycji może zostać 
dostosowana w 
„ustawieniach“. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

próbki specjalne 

próbki jakości 

cielność i 

próby  ogólne 
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9) Za pomocą przycisku  
aktualizacji mogą Państwo 
zaktualizować swoje dane. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jakie funkcje oferuje aplikacja? 
 
 
Kiedy jest włączona funkcja 
PUSH, otrzymują Państwo 
powiadomienia, jak tylko 
dostępne są nowe wartości. 
Naciskając PUSH-
powiadomienia zobaczycie 
Państwo natychmiast swoje 
wartości. 
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Prosze wybrać opcję menu, a 
otrzymacie podgląd różnych 
pozycji menu. 

 
 
 

 
 
 
próby 
szczegółowe/specjalne 
 
Prosze wybrać opcję próby 
specjalne, a otrzymacie 
Państwo podgląd dotyczący 
wartości z ostatnich 10 dni. 
 
Próby specjalne: próby 
pojedynczych zwierząt, które 
badane są przez Państwa 
mleczarnię na obecność  
substancji hamujących i  
przekazywane przez system 
informacyjny mpr. 
 

 
 

 
 
 
 

zawiera krew 
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Wybierając wówczas jakąś 
pozycję, otrzymają Państwo 
szczegółowy podgląd tych  
wartości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
nie zawiera srodkow 
hamujących 
 
 
Uwaga! Zawiera Substangcije 
hamujące. Proszę mleka nie,  
dostarczać.  
 
Zawiera krew. Proszę mleka 
nie dostarczać.  
 
Próba nie do analizowania. 
Proszę dostarczyć nową. 
 
czas wykonania analizy 

 

 
 

 
Próby jakości 
 
Prosze wybrać próby jakości, 
a otrzymacie Państwo podgląd 
dotyczący ostatnich miesięcy. 
 
Próby jakości: próby, które są 
pobierane w ramach ro-
zporządzenia o jakości  
mleka i badane w siedzibie 
mpr. 
 

 

 
 
 

próbki specjalne 

opis 

Próby jakości 
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Wybierającąwówczas jakaś 
pozycję, otrzymają Państwo 
szczegółowy podgląd tych 
wartości. 
 
Przez poziome przeciągnięcie 
ekranu lub wybranie pozycji z 
datą mogą Państwo przesu-
wać strony do przodu i wracać 
spowrotem. 
 

 

 
 

 
PAG 
 
Wybierając pozycję PAG 
otrzymują Państwo podgląd 
wyników testu-PAG z mleka 
(test na cielność). 
 
PAG: pojedyncze próby, które 
wysłali Państwo do mpr do 
badań na cielność. Próby-PAG 
w ramach MLP (ocena 
 użytkowości mleka) lub próby 
pojedyncze pobierane z 
 cysterny (LKV-Proben) nie 
ukazują się tutaj. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ilość mleka w litra 
 
tłuszcz 
 
białko 
 
laktoza 
 
mocznik 
 
Punkt krzepnięcia 
 
ilość liczba komórek 
 
Substancje hamujące 
 
bakterie 
 
wartość ph 
 
temperatura 
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Wybierając wówczas jakąś 
pozycję, otrzymaja Państwo 
szczegółowy podgląd tych 
wartości. 
 
Przez poziome przeciągnięcie 
ekranu lub wybranie pozycji z 
datą mogą Państwo przesu-
wać strony do przodu i wracać 
spo-wrotem. 
 
PAG-pozytywny: zwierze jest 
cielne 
 
PAG-negatywny: zwierze nie 
jest cielne 
 
PAG-wątpliwy: wynik nie mógł 
zostać prawidlowo ustalony, 
np. w sytuacji gdy testy  
zalecane nie są  
dotrzymywane. 
 

 

 
 
 
Próby ogólne (pobierane w 
gospodarstwie) 
 
Wybierając próby ogólne 
otrzymają Państwo podgląd 
dotyczący wartości z  
ostatnich miesięcy. 
 
Próby ogólne: próby,  
przekazywane kierowcy  
cysterny do badań w  
laboratorium mpr, np. próby 
na ilość komórek. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próby  ogólne 

cielność 
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Wybierając wówczas jakąś 
pozycję, otrzymaja Państwo 
szczegółowy podgląd tych 
wartości. 
 
Przez poziome przeciągnięcie 
ekranu lub wybranie pozycji z 
datą mogą Państwo przesu-
wać strony do przodu i wracać 
spo-wrotem. 
 

 
 

 
Przekroczenie dopus-
zczalnych wartości 
 
Informacja  o przekroczeniu 
dopuszczalnych wartości musi 
zostać oficjalne przekazana. 
Dotychczas było to możliwe 
tylko za pośrednictwem 
poczty lub droga mailową. 
Obecnie istnieje możliwość 
wykorzystania bezpłatnej i 
oficjalnej drogi przeka-
zywania informacji dot. 
przekroczenia wartości, które 
dotychczas wyświetlane były 
w aplikacji jako  
powiadomienie-PUSH i 
zaznaczane na czerwono. W 
tym celu dotychczasowa, 
płatna droga powiadomień 
musi zostać wstrzymana 
(patrz następna strona). 
Przekroczenie dopuszczalnych 
wartości:  
W przypadku przekroczenia 
ustawowo wymaganych, 
dopuszczalnych wartości mus-
zą Państwo zostać o tym 
fakcie oficjalnie poinformo-
wani. 
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Ustawienia i kod aplikacji 
 
Prosze otworzyć w menu 
pozycję „ustawienia“. Tutaj 
możecie Państwo wybrać, czy 
nadal chcecie otrzymywać 
powiadomienia-PUSH. Mogą 
Państwo zmienić ilość pozycji 
w podglądzie. Można wybrać 
1, 3, 5 lub 10 pozycji. 
 
Kodem aplikacji mogą Państ-
wo wyłączyć dotychczasową 
formę powiadomień. 

 
 
 

 
Wyłączenie dotychczasowej 
formy powiadomień 
 
Prosze przejść do strony 
głównej mpr do panelu 
obsługi klienta i zalogować się 
swoim identyfikatorem. 
Otrzymają Państwo wówczas 
podgląd swoich wartości. W 
panelu menu należy wybrać 
pod hasłem dane stałe  
(Stammdaten) -> aplikację 
wymiany danych  
(Versanddaten) metoda  
przekazywania (Versandart). 
W tym oknie należy dołączyć 
kod aplikacji państwa smart-
fona i potwierdzić porozumie-
nie o użytkowaniu.    
 
Dotychczasowa forma powi-
adomień dot. przekroczenia 
dopuszczalnych wartości  
zostanie wówczas wyłączona. 
Będą Państwo informowani 
oficjalnie przez aplikację 
mpr-mobil. 

 
 

 

orientacja pozioma 
 
W celu lepszej przejrzystości 
mogą Państwo odwrócić 
swojego smartfona/tableta. 
W orientacji poziomej poka-
zanych zostanie więcej infor-
macji dotyczących 
pojedynczych wartości. 

 
 

ustawienia 


