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Når du slår Netstambogen op på Internettet, får du dette billede:

For dem, der ikke er velbevandret i spansk, så kan man vælge den engelske udgave.
Det gør du ved at klikke på det engelske flag i øverste, højre hjørne.

I venstre side er der en menu, og her finder du også din adgang til din private zone –
Access for Breeders.
Du skal have en avlerkode eller en ejerkode for at kunne logge ind. Når du har fået
din kode, og den er kørt gennem stambogssystemet, udsteder stambogen en
adgangskode til dig. Første gang du logger på med den, bliver du bedt om at ændre
din adgangskode.

Når du er logget ind, starter din side med alle dine data. I venstre side finder du en
menu. Det første punkt er Stud Farm Data – og det er det vindue, du ser her.

I venstre side finder du menuen:

2. punkt i menuen hedder PRE horses. Her får du en liste over alle de heste, du står
som ejer af i stambogen.

3. punkt i menuen er Breeding Certificates - bedækningsattester. Du skal være ejer af
en min. basiskåret hingst for at kunne printe bedækningsattester.
Når du skal oprette en ny attest, klikker du på knappen nederst – New Certificate.

På næste side kan du se, hvad du skal vælge, hvad du skal udfylde, gemme attesten
og printe den.

Det første, du skal gøre, er at vælge året, hvor bedækningen har fundet sted. Du
klikker i feltet med årstallet og får en drop-down menu med årstal som vist herunder:

Vælg årstallet ved at klikke på det korrekte år.
Dernæst skal du vælge hingsten i feltet Codigo de Semental. Det er også en dropdown menu, og her får du en liste over de hingste, du står som ejer af. Vælg den
hingst, du skal lave attesten på ved at klikke på hingstens navn i listen.
Så skal du klikke på det grønne plus i feltet nedenunder. Du kan med det samme lave
flere attester – klik blot det antal gange på det grønne plus, som du har brug for af
antal attester.
Nedenunder kan du med det samme udfylde data på hoppen. Her skal du være ejer af
hoppen for at kunne gøre det. Her er det samme procedure som beskrevet med
hingsten.
Når alt er indtastet, så klik på knappen ”Guadar” (gem).
Vil du fortryde, klikker du på knappen ”Salir sin modifica” (Luk uden at gemme).

Når du har gemt bedækningsattesten, kan du nu printe den. Klik på knappen
”Imprimir” – print.
Attesten i to eksemplarer (1 til hingsteholder og 1 til hoppe ejer) kommer op som en
PDF fil i et nyt vindue. Klik på print.
Bemærk attestens nr. i øverste felt med data på hingsten. Attesterne starter altid med
bedækningsåret; f.eks. 2011xxxxx.

4. punkt på menuen er Remove horse due to sales. Her kan du fjerne heste, som du
ikke længere ejer pga. salg, men hvor køber ikke har sørget for at ejeskifte hesten
indenfor det aftalte tidsrum (lovgivningen siger 30 dage efter købet).
Sæt et flueben ud for den eller de heste, som du vil fjerne og klik på knappen Remove
the horse/s selected du to sales.
OBS! Det drejer sig udelukkende om heste, der er solgt. Drejer det sig om en hest,
der er død, skal du indsende hestens pas sammen med en formular til en af de to
stambogsdelegerede.

5. punkt er Historic list of horses. Her får du en liste over de heste, som du tidligere
har ejet.

6. punkt er Horses bred by the Stud farm. Her får du en liste over de heste, som du
har avlet på dit stutteri.

7. punkt er Fotos de sus ejemplares (det er ikke blevet oversat til engelsk) – Fotos af
dine heste. Her kan du indsætte 1 – 4 fotos af dine heste.
Klik på Select knappen:

Indtast hestens navn, codigo eller anden data og klik på Search:

Klik på hesten nedenunder, når den kommer frem og klik dernæst på Accept knappen:

Klik på Show files – og du kan hente fotos fra din computer. Der er oplyst
nedenunder, hvor store de må være, hvor meget de max. må fylde og i hvilket
format. Jpeg/jpg filer er at foretrække.
Når du har fundet det valgte foto, klikker du på Send. Siden opdaterer selv og viser
dig fotoet. Er det ikke det korrekte foto, så klik på Delete under fotoet og klik dernæst
på knappen Return. Så kommer du tilbage til udgangspunktet.

8. punkt er Change password. Her kan du til hver en tid ændre din adgangskode.

9. punkt er PRE Family tree. Her kan du slå dine heste op og se deres stamtavle i 5
led med kåringsgrader, farver og brændemærker.
Skriv hestens navn, rul ned og skriv de krøllede tal og bogstaver og klik dernæst på
det lille forstørrelsesglas:

Så kommer hesten frem nedenunder. Klik nu på den lille pil foran hestens navn, og du
får stamtavlen op.

10. punkt er Inbreeding - udregning af indavlsprocent. Du kan både udregne
procenten på det enkelte individ; men også på et fremtidigt føl.
I fanen Information kan du læse fordelingen af procenterne; om det er lav, medium
eller høj risiko.

Enkelt individ: Vælg fanebladet Individual Inbreeding coeficient. Klik på Select:

Skriv hestens navn eller anden data og klik på Search knappen. Marker hesten og klik
på Accept knappen:

Når hesten kommer op som dette vindue, klikker du nu på Calculate knappen, og du
får oplyst indavlsprocenten.

Indavlsprocent for et fremtidigt føl: Du skal eje enten hingsten eller hoppen for at
kunne udregne denne procent. Klik på fanebladet Inbreeding coeficient of a future
foal. Følg samme procedure som ovenfor beskrevet.

