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GENOSUS
NOVÝ SOFTWARE KOMPLEXNÍHO ŘÍZENÍ 

CHOVU PRASAT FIRMY GENOSERVIS, A. S.

Tak jak se neustále mění požadavky na náročnost a modernizaci ve všech odvětvích lidské činnosti, se 

stejnou nutností dolehl tento požadavek i na modernizaci stávajícího softwaru pro chov prasat. Dosud 

využívaná DOSovská platforma softwaru firmy Genoservis, a. s. se stává stále více problematickou 

a tak padlo koncem loňského roku důležité rozhodnutí nahradit stávající software novým, jehož 

hlavní devízou je samozřejmě kompletní lokalizace do prostředí MS WINDOWS. A i když k dokončení 

programu ještě chybí pár kroků, chtěl bych v tomto článku seznámit chovatele s vývojem, konstrukcí, 

funkcionalitou a využitím této aplikace aby si mohli udělat nejen iluzorní, ale i „živý“ obraz jak aplikace 

vypadá a co od ní mohou čekat. 

Na počátku rozhodnutí byla samo-
zřejmě analytická úvaha, jak, kde  

a komu má program sloužit a po zralé úva-
ze jsme došli k názoru, že stávající mo-
derní, programovací technologie jsou již 
natolik vyspělé, že vývojem nové aplika-
ce bude potřeba pověřit profesionální, 
softwarou firmu, čili netvořit program ni-
jak poloamatérsky vlastními prostředky.  
A tak se i stalo. Vývojem byla pověřena 
společnost DEVdivision.NET z Pardubic, 
jenž se tak stala výrobně-technologickým 
garantem aplikace. O odbornou know-how 
se starají pracovníci chovu prasat akcio-
vé společnosti Genoservis, kteří vychází 
z bohatých praktických zkušeností nejen  
z chovů prasat, ale i s předešlým, vlastním 
softwarem. Výsledkem této spolupráce je 
aplikace, vzniklá spojením moderní infor-
mační technologie a kvalitního know-how, 
přičemž veškerá autorská práva jsou plně 
v rukou akciové společnosti Genoservis. 
Samozřejmě postavit aplikaci na stávají-
cích zkušenostech ještě neznamená, že 
se ta původní pouze „překreslí“ do „win-
dowsovského“ prostředí. Na místě je im-
plementace zcela nových prvků, a to od 
samotného klientského prostředí až po 
složité serverové úlohy za použití nových 
zkušeností z chovu prasat.

Použitá technologie

Budeme-li uvažovat, že cca 98 % všech 
počítačů běží na platformě MS Windows, 
pak za nejjednodušší a nejlepší volbu 
jsme zvolili využití tzv. WinForms, tedy 
klasické desktopové aplikace v tomto pří-
padě typu klient / server, aby se zajistil 

real-time přístup i několika uživatelů na-
ráz. Co se týká volby databáze, rozhod-
nutí padlo na multi-platformní řešení, tak 
aby se zajistil bezproblémový běh serve-
rové části pod Windows i Linuxem. Naše 
volba padla na databázi Firebird. Jedná 
se uživatelsky nenáročnou databázi, kdy 
celý blok dat je umístěn v jednom soubo-
ru s možností jejího snadného zálohová-
ní a uploadů (přenášení). Její velkou de-
vízou je i možnost „free“ distribuce (tedy 
bez poplatku) a zároveň se jedná o da-
tabázi, u které jsou známa řešení až do 
velikosti několika GB a až stovek real-ti-
me připojených uživatelů. Domníváme 
se proto, že plně pokrývá potřeby apli-
kace a nijak nelimituje případný růst do 
budoucna.

Struktura SyStému

Celá aplikace je řešena tzv. dvouvrst-
vou architekturou klient / server, kdy na 
serverovém počítači jsou umístěna data 
a vlastní SQL server. Klientská část je 
umístěna na počítači uživatele a zajišťuje 
komunikaci uživatele s daty, tisky apod. 
Klientská část komunikuje se serverovou 
protokolem TCP/IP, proto je možné na-
pojit se na vlastní server vzdáleně přes 
internet. Toto řešení umožňuje práci od-
kudkoliv ze světa stejně jako na lokální 
síti. Při nasazení na lokálním počítači se 
nainstalují na jeden počítač všechny pro-
gramy (tedy serverová i klientská část). 
Zjednodušeně řečeno, aplikace může 
pracovat buďto samostatně na jednom 
PC nebo skupinově pro více PC najed-
nou.

technické Požadavky  
na hardware uživatelů
 
Požadavky na HW i SW výbavu nejsou ni-
kterak náročné a dnes již odpovídají spíše 
low-endovému segmentu trhu (či spíš jsou 
pod ním). 

HW - minimum
CPU 1 GHz (Pentium IV, Celeron,  N

Athlon, Duron, Opteron) a výšší
RAM 256 MB (doporučeno 512MB)  N

a vyšší
HDD min. 50 MB volného místa na  N

HDD - podle velikosti DB
Síť 10Mb/s a vyšší   N

(připojení k internetu není limitujícím 
faktorem a nemusí být ani nutné,  
v případě využití aplikace pro  
1 uživatele)

SW
MS Win 2000 Prof SP4 a výš, MS  N

Win server 2003, MS Win XP SP2 
všechny edice, MS Win Vista
MS .NET Framework 2.0 a vyšší N

DB Firebird 2.0 a vyšší N

Stav vývoje

V současnosti nejskloňovanější otázka, 
která padá ze všech stran. Základním cí-
lem bylo dokončit program na konci prv-
ního pololetí letošního roku. V průběhu 
realizace vývoje ovšem došlo k poměrně 
dramatickým zvratům a to od „bežné“ apli-
kace až po stávající, vysoce sofistikovaný 
softwarový nástroj pro řízení chovu pra-
sat. Nebylo to ovšem zadarmo. Jako daň 
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za kvalitu došlo k protažení doby vývoje, 
která se tím pádem změnila z půl roku na 
rok. Každopádně již při prvním nahlédnu-
tí do programu, bude uživateli zřejmé, že 
obrátit vývoj na kvalitu a nikoliv na rych-
lost dokončení byla správná cesta. Všem 
trpělivým chovatelům mohu každopádně 
slíbit, že program je nezklame a jak pevně 
doufám, bude kvalitní součástí jejich práce 
již v nejbližším období.

PoPiS aPlikace

Program se skládá z několika tématických 
bloků, tak aby pokryl většinu potřeb pro 
úspěšné řízení jakéhokoliv chovu prasat 
(od sféry užitkové až po šlechtitelskou).

obecně se dá rozdělil do těchto částí:

1) nástroje pro nastavení programu

globální a uživatelská nastavení pro- N

gramu, administrace používaných 
údajů, logické kontroly, výběr zobra-
zování položek, nastavení sledova-
ných položek reprodukce apod.
číselníky, potřebné pro chod progra- N

mu (chovy, stáje, sekce, plemena, 
náklady apod.) 

2) datové kartotéky, detailní přehled  
o základním stádu zvířat

prasnice, detailní záznamy prasnic,  N

nacionálie, rodokmeny, VU, repro-
dukční záznamy, záznamy o léčbě, 
potomstvu apod.
reprodukční záznamy, veškeré re- N

produkční záznamy na jednotlivých 
farmách
léčba, veškeré léčebné záznamy N

kanci, detailní záznamy kanců vyu- N

žívaných v chovu, nacionálie, rodo-
kmeny, VU apod.
potomstvo, detailní záznamy po- N

tomstva, nacionálie, rodokmeny, VU 
apod.

 
3) Zaznamenávání veškerých potřebných 

údajů reprodukce
reprodukce, léčba, ranná diagnostika  N

březosti, přesuny apod. Pořizování 
údajů lze provádět jak individuálně, 
tak i skupinově. Jakýkoliv záznam lze 
opravit či zrušit.

4) Práce s potomstvem
vlastní užitkovost, hodnocení, prode- N

je potomstva apod.

5) Produkce
výkrmy a předvýkrmy N

pohyby zvířat ve stádě N

odchovny a turnusy N

6) analýzy, signalizace, reporty, simulace
signalizace událostí, jenž lze v chovu  N

očekávat (přebíhání, porody, odstavy 
apod.) 
náročné analýzy sloužící k podrob- N

nému zmapování výsledků reproduk-
ce, rozbory reprodukce, produkce, 
přebíhání, prasnic apod.
grafy, zachycující výše uvedené udá- N

losti
simulace, zachycující možnost pro- N

gresu na chovu, na základě modelo-
vých příkladů, aplikovaných na kon-
krétní chov v konkrétním období (vý-
hled nárůstu produkce selat apod.)
vlastní sestavy, pomocí implemento- N

vaného „návrháře reportů“ si může 
uživatel vytvářet tiskové výstupy, dle 
vlastního uvážení a potřeby
export výstupů, zcela variabilní mož- N

nosti v oblasti exportu dat do všech 
použitelných formátů (XLS, CSV, 
XML, DBF, DOC, TXT, PDF, JPG, 
HTML apod.)

7) Ústřední evidence prasat
modul pro pořizování ÚE prasat,   N

v souladu s platnou vyhláškou

8) nástroje pro správu programu
serverové úlohy, zálohování a repli- N

kace dat

komunikace s centrální databází  N

reprodukce v Plemdatu, odesílání  
a příjem dat
upgrady programu N

nápověda k programu N

Pokud pominu širokou uživatelskou vari-
abilitu programu s možností modifikovat 
program každým uživatelem, nemohu se 
nezmínit o zcela nových, řekl bych až tele-
metrických prvcích, použitých na prohlíže-
ní a práci s daty, které posouvají aplikaci na 
úplně jinou, vyšší úroveň. S těmito prvky se 
dostává k uživatelům skutečně mocný ná-
stroj kdy se veškerá práce s daty, filtrování, 
sumarizace dat apod. odehrává během ně-
kolika sekund přímo pod rukama uživatele, 
bez potřeby složitých znalostí v této oblasti. 
Vše pomocí jednoduchého přetažení záhla-
ví položek nad tabulku kartotéky s využitím 
naprosto flexibilní filtrace dat. Tomu všemu 
zdárně sekunduje nově pojaté, intuitivní 
pořizování reprodukčních záznamů, zalo-
žené na tom, že aplikace sama rozpozná  
v jaké fázi reprodukce se prasnice nachází 
a dle toho přesně vede uživatele v pořizo-
vání údajů. Obecně lze říci, že se aplika-
ce snaží co nejvíce přiblížit jednoduchosti 
a maximální přehlednosti, s co nejmenší 
náročností na obsluhu a s okamžitou vý-
povědní hodnotou hledaných údajů. Vše 
na pozadí moderního „VISTA“ vzhledu, se 
všemi jeho výhodami (rozdělení aplikace 
do vertikálních nebo horizontálních oken, 
skupinová menu, uživatelem modifikovatel-
né menu, panel rychlého přístupu s oblíbe-
nými položkami menu apod.)

t Architektura informačního systému GenoSus
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diStribuce aPlikace

U aplikace se předpokládá poměrně pře-
hledná a jednoduchá instalace. Mělo by 
se jednat o instalační soubor s jednodu-
chým popisem a s výběrem komponent, 
které bude chtít instalovat uživatel (kli-
ent, server, služby). Distribuce programu 
bude možná buď na CD nebo stažením 
z webových stránek akciové společnos-
ti Genoservis po autentifikaci uživatele. 
Stejným způsobem budou řešeny případ-
né upgrady programu. Aplikace se bude 
distribuovat za jednorázovou cenu, bez 
dalších licenčních poplatků za její užívá-
ní. S novým programem bude mít uživatel 
samozřejmě možnost získat i odbornou 
poradenskou podporu na užívání progra-
mu ze strany distributora – akciové spo-
lečnosti Genoservis.

Přechod na nový Program

S novou aplikací byl samozřejmě řešen  
i přechod z původního programu pro pra-

sata firmy Genoservis, a. s. Součástí 
nové aplikace jsou převodní můstky, které 
umožní, za odborné asistence softwaro-
vého specialisty, snadný převod dat z pů-
vodní verze do nové. Součástí jsou převo-
du jsou samozřejmě veškerá reprodukční 
data prasnic a současně i potřebné čísel-
níky, využívané starým programem. Uži-
vatel tak může takřka během chvilky (po 
zprovoznění serverové části) přejít na po-
užívání nové aplikace, bez ztráty dat po-
řízených v minulosti. Převod dat jde přes 
soubor textového formátu s přesnou dikcí 
struktury, takže při jejím dodržení lze do 
nového programu importovat i data z jaké-
hokoliv jiné aplikace.

Závěr

Název programu GenoSus vznikl spoje-
ním z názvu firmy Genoservis a z latin-
ského slova Sus a měl by symbolizovat, 
že firma Genoservis, a. s. chovu prasat 
skutečně rozumí a její spojení s tímto 
oborem je podloženo dobrými výsledky. 

Já jsem přesvědčen, že nový software pro 
chov prasat, toto tvrzení zdárně podpoří 
a stane se platným pomocníkem mnoha 
chovatelů v řízení provozu. Pokud chova-
telé přidají ještě trošku trpělivosti, mohou 
se s jeho konkrétní podobou již brzy se-
známit na připravovaných chovatelských 
dnech, a poté by měla být uvolněna jeho 
první verze. 

Jaroslav Doupal
Genoservis, a. s.

celkový Prohled do nové aPlikace genoSuS
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ukáZka globálnÍho a uživatelSkého naStavenÍ

Pomocí globálního a uživatelského nastavení lze modifikovat 
aplikaci zcela dle požadavků a potřeb uživatele. Těm zcela jistě 
přijde vhod možnost ovlivňovat, která data chce sledovat v rámci 
pořizování reprodukce, které položky chce vidět v kartotékách  
a jak mají být uspořádány. 
Pomocí uživatelských nastavení logických kontrol lze aktivně 
ovlivňovat funkcionalitu programu (délka odstavu, délka kojení, 
stáří prasniček při prvním zapuštění apod.)
Uživatelské nastavení barev, dává uživateli možnost ve vybra-
ných kartotékách barevně označit záznamy, jenž by chtěl zvý-
raznit pro lepší přehlednost práce.

ČÍSelnÍky, Potřebné Pro chod aPlikace
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Intuitivní pořizování reprodukčních záznamů pomůže uživateli v rychlé orientaci, v jaké fázi reprodukčního cyklu se prasnice aktuálně 
nachází a současně jej vede přímo k tomu co je potřeba zaznamenat. Zcela se tak eliminují chyby vzniklé nesprávným pořízením dat, 
protože program prostě neumožní uživateli obejít chronologii reprodukčního procesu. Veškeré pořízené záznamy se ukazují v horní 
části editoru s jejich následnou sumarizací, např. pro okamžitý přehled o stavu přebíhání prasnic z určitého období zapouštění. Poři-
zovat data lze samozřejmě i skupinově (za celé stáje, či sekce), jak je patrno např. z editoru pro pořizování RDB.

ZaZnamenávánÍ událoStÍ reProdukce, rdb, léČby, PřeSunů...
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kartotéky

Kartotéky jsou základen práce s daty, slouží k okamžitému přehledu zvířat 
s možností přidávání, rušení či oprav jednotlivých záznamů. Jsou zobraze-
ny formou datových gridů (tabulek) s nepřeberným množstvím operací nad 
jednotlivými položkami (třídění, filtry, seskupování dat, exporty, tisky apod.). 
Prasnice jsou doplněny kompletním sumářem zobrazených dat.

Seskupování dat je významnou novin-
kou v práci s datagridy. Pouhým přeta-
žení záhlaví položky (nebo více polo-
žek), aplikace okamžitě data vrství do 
sumárních skupin, jenže pak obsahují 
pouze data odpovídající skupině. 
Např. vytvoření skupinového přehledu 
o provedených zapuštěních dle jed-
notlivých měsíců v roce je otázkou pár 
vteřin. Každá skupina záznamů se dá 
ihned rozbalit pod hlavičkou skupino-
vého výstupu jedním klepnutím na po-
ložku plus a následně pak např. vytisk-
nout nebo vyexportovat do externích 
dat (např. do Excelu).
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detaily ZáZnamů

Vzhledem k tomu, že se do datových gridů nevměstnají 
veškeré údaje, které se k např. prasnicím nashromáž-
dily je pouhým stisknutím Enteru přístupný detail, jenž  
doplňuje chovatelův celkový přehled o konkrétním zví-
řeti. Jedná se o kompletní nacionálie zvířete, rodokme-
ny,  veškeré reprodukční záznamy, jenž se k prasnici 
vztahují, léčba, přehled o potomstvu prasnice apod.
Současně detaily záznamů slouží k opravě či dopl-
nění chybějících údajů, i když aplikace je konstru-
ována tak, že si je schopna veškerá data převzít 
ať už z centrální databáze v Plemdatu (v případě 
šlechtění a rozmnožování) nebo z DB vlastní (užit-
kové chovy). 

Detaily jsou připraveny 
pro veškeré důležité zá-
znamy v systému.

Jedná se o:
- prasnice
- kance
- léčbu
- potomstvo
- turnusy
- číselníky

Některé detaily (např. prasnice) jsou doplněny o sumární 
nebo průměrné údaje, jenž doplňují přehledy o důležitá 
provozní čísla a ještě více zlepšují výpovědní hodnotu jed-
notlivých záznamů (sumy a průměry narozených a docho-
vaných selat na prasnici, úhyn selat, průměrný interval, 
SP, mezidobí, březost prasnice apod.)  
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rePorty, tiSkové výStuPy, exPort dat do jiných formátů

Tvorba sestav, probíhá přes náhledový 
formulář, odtud je možno jakýkoliv report 
exportovat do libovolného formátu (od ex-
celu až po PDF) nebo jej např. přesměro-
vat do elektronické pošty.

Výstupy mohou mít 
samozřejmě i grafic-

kou podobu.
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tvorba vlaStnÍch rePortů a výStuPů

Pro uživatele, jež se nespokojí 
ze standardními výstupy je při-
praven kreativní nástroj na tvor-
bu vlastních reportů a výstupů. 
Přes prostření "návrháře"  může  
vlastní sestavy plnit z libovol-
ných tabulek, pouze jím zvolený-
mi údaji. Pro zkušenější se dále 
odkrývá možnost tato data ná-
sledně filtrovat, třídit, sumarizo-
vat nebo dokonce vytvářet vlast-
ní grafy. Každou vlastní sesta-
vu lze uložit do systému, takže 
je následně kdykoliv přístupná  
a to nejen k tisku či exportu, ale  
i k možným dalším úpravám. 

náStroje Pro SPrávu aPlikace

Aplikace disponuje řadou automa-
tických služeb, které udržují systém  
v bezproblémovém stavu a pomáhají  
s jeho údržbou. Jednou z nich je např. 
automatická záloha databáze, kterou 
lze libovolně nastavovat na úrovni dnů 
či týdnů a měsíců, a chrání tak uživa-
tele před nechtěnou ztrátou dat při ha-
várii PC.
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vlaStnÍ ÚPrava menu

Celý vzhled aplikace je postaven na mo-
derním "VISTA" vzhledu. Zajímavé mož-
nosti skýtá práce s menu, kdy ho lze kdy-
koliv minimalizovat či maximalizovat, dle 
potřeb práce v okně např. pro zvětšení 
pracovní plochy na kartotéku. Jeho sou-
částí je i zajímavá komponenta, tzv. panel 
rychlého přístupu. Do něj si může uživa-
tel naskládat svoje nejoblíbenější položky 
z velkého menu, ke kterým tak bude mít 
okamžitý přístup v horní liště.

variabilita roZloženÍ oken

Mnohdy se stává, že uživatel potřebuje 
vidět hned několik oken s daty aby mohl 
současně pracovat s více informacemi na-
jednou. To vše řeší v nové aplikaci tzv. ok-
nové skupiny, kdy pouhým tažení myší za 
záhlaví okna lze tato libovolně seskupovat 
nebo rozdělovat do vertikálních nebo hori-
zontálních skupin. Naprosto stejným způ-
sobem lze pak skupinu zrušit. Tato kreati-
vita zobrazování jednotlivých oken má sa-
mozřejmě svou velkou výhodu v tom, že 
uživatel nemusí stále měnit editaci přes 
vyhledávání v menu, ale může pouze pře-
skakovat mezi jednotlivými okny a prová-
dět tak současně řadu operací v různých 
editorech. Z ukázky je zřejmé jak vypadají 
jednotlivá okna před a po tomto rozdělení.


