
Informacje ogólne 
System Hodowca online umoŜliwia przejrzenie wszystkich informacji z oceny z obór 
przypisanych do danego uŜytkownika. 

Połączenie do systemu Hodowca online odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. 

Wymagania dla przegladarki: 

Do prawidłowego działania aplikacji internetowej wymagane jest uŜycie jednej z dwóch 
przeglądarek internetowych: 

• Internet Explorer, w wersjach 7 lub 8 
• Mozilla Firefox, w wersji 3.x 

Wymagania dodatkowe: 

- akceptacja tzw. ciasteczek (cookies) 
- obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej (domyślnie przeglądarka ma juŜ takie 
ustawienia). 

Logowanie 
Adres strony 

Aby zalogować się do systemu Hodowca online naleŜy w przeglądarce internetowej 
wprowadzić adres: https://symlek.zeto.olsztyn.pl/Hodowcy  

lub kliknąć ikonę na stronie www.pfhb.pl: 

 

Aby wejść do systemu uŜytkownik musi się zalogować tzn. wprowadzić login i hasło. 
Przy pierwszym wejściu do systemu hasło uŜytkownika jest identyczne jak jego login i 
naleŜy je zmienić, czyli po podaniu hasła (=login )wybrać opcję „Zmień hasło” 

Pojawi się okno: 



 

UŜytkownik musi wprowadzić nowe hasło i powtórzyć wprowadzone nowe hasło. 
Następnie wybrać klawisz „Zaloguj ” 

 

Po zalogowaniu uŜytkownik otrzymuje wykaz obór (listę), które moŜe przeglądać oraz 
funkcje (Operacje) dostępne w systemie Hodowca online. 



 

Na ekranie wyświetlona jest lista aktywnych obór, które zostały przypisane do uŜytkownika: 
nr obory, nazwa właściciela, rok oceny, data ostatniej próby oraz operacje - funkcje. 
Funkcje dostępne w ramach obory to: 
Karta krowy 
Lista krów 
Wyniki obory 
Analizy 
Parametry 

Dodatkowo dostępne są funkcje: 
Karta buhaja 
Wartości hodowlane buhajów 

 

Szczegółowe dane dotyczące systemu i jego obsługi znajdują się w dokumentacji dołączonej 
do systemu.  

NaleŜy kliknąć ikonkę: 

Dokumentacja 

 

Zostanie otworzone nowe okno przeglądarki z dokumentacja dla uŜytkowników systemu. 

 

Znane problemy 
 



Przeglądarka internetowa Internet Explorer 7/8 (nie dotyczy Mozilla Firefox 3.x) 

Pod kontrolą tej przeglądarki moŜe wystąpić problem z zapisywaniem plików na dysku 
lokalnym uŜytkownika. 

 
Aplikacja wymaga włączenia automatycznego monitowania dla pobrań plików, które jest 
domyślnie wyłączone w przeglądarce internetowej. Aby to wykonać naleŜy zalogować się na 
stronę https://symlek.zeto.olsztyn.pl/Hodowcy, a następnie wcisnąć dwa razy lewym 

przyciskiem myszki na ikonę Internet  na pasku status przeglądarki internetowej. 
Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlone okno: Właściwości: Zabezpieczenia 
internetowe, w którym zaznaczamy ikonę Zaufane witryny. 

 

a następnie wciskamy przycisk Witryny , na kolejnym ekranie 



 

wciskamy przycisk Dodaj. Po dodaniu pomyślnym dodaniu się witryny powinna ona znaleźć 
się na liście Witryny sieci Web. 

 

Przyciskiem Zamknij wychodzimy z tego okna i wracamy do Właściwości: Zabezpieczenia 

internetowe. Teraz uŜywamy przycisku Poziom niestandardowy , po 
jego uŜyciu wyświetlone zostanie okno Ustawienia zabezpieczeń - strefa Zaufane witryny. 



 

W oknie wyszukujemy gałęzi Pobieranie, gdzie ustawiamy opcję Włącz dla parametru 

Automatyczne monitowanie dla pobrań plików 

 

Zatwierdzamy zmianę przyciskiem OK. Po zatwierdzeniu wyświetli się komunikat z 
ostrzeŜeniem, w którym zgadzamy się na zmiany wciskając przycisk Tak. 

 

Po zniknięciu ostrzeŜenia, wracamy ponownie na ekran Właściwości: Zabezpieczenia 
internetowe, gdzie wciskamy przycisk OK. 

Po pomyślnej konfiguracji ikona   na pasku statusu przeglądarki powinna zmienić 

się na  

 


