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By Zarządzać Swoim Wiem Jak 

AfiFarm jest jednym z najbardziej wszechstronnych, skalowalnych i elastycznych 
programów, które kiedykolwiek opracowano do zarządzania i

automatyzacja gospodarstw mleczarskich. Dzięki wielu nowo opracowanym 
narzędziom jest teraz bardziej przyjazny, intuicyjny i wydajny niż kiedykolwiek.

 

Cechy i zalety: Nowość w AfiFarm 5.3

• Kompleksowe zarządzanie zdrowiem

• Wykrywanie ketozy, mastitis i problemów 
trawiennych

• Dobrostan grup - automatyczne 
powiadomienia o przepełnieniu grup, 
problemach z legowiskami i ograniczonym 
dobrostanie

• Detekcja idelanego momentu inseminacji i 
zarządzanie płodnością

• Monitorowanie i analiza produkcji mleka 

• Analiza wydajności dojenia

• Zaawansowane sortowanie zwierząt

• Pulpit ABC i nowe raporty AfiFarm

• Niezawodna usługa powiadamiania 
o cieleniu

• Nowe aplikacje In-Line Milk Lab 

• Afi2Go Pro, nowa aplikacja mobilna

• Mobilne powiadomienia o 
wycieleniu i wykryciu rui

• Obrotowy terminal z ekranem 
dotykowym do karuzel

• Najlepsza integracja z DC305 na 
rynku

NOWOŚĆ
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Poważne zarządzanie stało się łatwiejsze! 

Poznaj AfiFarm ABC, nowy ekran główny programu
• Ulepszona użyteczność, zawsze na stronie głównej

• Wszystkie kluczowe funkcje zarządzania na wyciągnięcie ręki

• Zawsze na bieżąco - raporty będą otwierane błyskawicznie, nawet w największych mega-farmach

Co w tym jest? 
• Aktualny stan – inwetura stada i produkcja

• Listy uwag - potężne raporty systemowe od ekspertów Afimilku 

• Listy akcji - zadania do wykonania, problemy do rozwiązania

Potężny zestaw nowych raportów systemowych opracowanych 
przez ekspertów Afimilk
• Zespół badawczy doktorów matematyki i fizyki, lekarzy weterynarii specjalizujących się w krowach i 

czołowych epidemiologów 

• Wsparcie decyzji - konkretne wskazania dotyczące chorób i stanów zdrowia

• Niezrównana analiza wieloczujnikowa: wydajność mleka, przewodność, składniki mleka, aktywność i 
odpoczynek

Szczegółowe raporty
• Podejrzane krowy - mastitis

• Krowy podejrzane o ketozę - wykrywanie oparte na AfiLab i czynnikach ryzyka (według AfiFarm)

AfiLab i AfiAct-II umożliwiły działanie sztucznej inteligencj:
monitorowanie zdrowia, płodności i odżywiania

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

ULEPSZONA APLIKACJA
Nowy wymiar  karmienia I zmian 
zdrowia

LEPSZE ZARZĄDZANIE 
PŁODNOŚCIĄ

INTELIGENTNE WYKRYWANIE 
ZMIAN ZDROWIA I ALARMY 
GRUPOWE
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Elastyczny, aby być tam, gdzie najbardziej 
potrzebujesz - z twoimi krowami

Łatwe do uzyskania informacje

• Użyj znacznika RFID z  Bluetooth lub ręcznie wpisz jej numer

• Usprawnij pracę dzięki listom posortowanych krów, inseminacyjnym i chorym zwierzętom

• Oznacz krowy i znajdź je później na „mojej liście”

• Informacje są synchronizowane w czasie rzeczywistym z AfiFarm

Wszystko co musisz wiedzieć

• Informacje o krowie: grupa, kody, dane dotyczące mleka, inseminacja i ciąża

• Historia krów: zabiegi, wydarzenia

• Dane czujników: chora krowa, zwierzę w rui i cielenie

Wszystko, co musisz zrobić

Afi2Go Pro zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, których potrzebujesz ze smartfona lub tabletu 
- eliminując wizyty w biurze.

Użyj aplikacji do zarządzania:

• Zadania: użyj list zwierząt do inseminacji, sortowania i innych planowanych procedur 

• Zwierzęta: ustawianie kodów, przenoszenie grupy, sortowanie lub zasuszanie

Wszystko co musisz wiedzieć

Na pierwszy rzut oka.
Wszystko, co musisz zrobić

Pojedyńczym dotykiem.

NOWOŚĆ
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Kim jest ta krowa? Prosta aplikacja mobilna dla 
wszystkich pracowników

Aplikacja Powiadomienia Farmy
Bądź Poinformowany z naszą aplikacją 
Powiadomienia Farmy

Cechy i zalety

• Status krowy: grupa, dni w mleku, 
status ciąży i produkcja

• Ostatnie wydarzenia: zmiana grupy, 
wizyta u weterynarza, ruja i inseminacja

• Sortowanie jednym kliknięciem

• Cow ID: wpisując lub używając 
znacznika RFID

Chcesz dać swoim pracownikom aplikację, ale nie czujesz się komfortowo, gdy wchodzą w 
wydarzenia i podejmują decyzje? Nie ma problemu.

Dzięki Afi2Go Light użytkownicy uzyskują dostęp do informacji o krowie, ale bez podejmowania 
wrażliwych decyzji.

Przyjazna użytkownikowi wizualna skrzynka odbiorcza do terminowych powiadomień o ważnych 
wydarzeniach w gospodarstwie, na przykład „zwierzę 4385 - długotrwałe wycielenie” lub 
„problem techniczny przy bramie sortującej - wymaga twojej uwagi”.

Każdy z użytkowników może wybrać odpowiedni dla siebie typ powiadomienia, abyśmy nie 
przeszkadzali weterynarzowi w wysyłaniu alertów technicznych lub wysyłali powiadomienia o 
ocieleniu do inseminatora.
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Nie musisz chodzić wokoło instalacji - teraz możesz zobaczyć wszystko z    
miejsca doju!

Intuicyjny panel sterowania z ekranem dotykowym, który pomoże Ci być na bieżąco 
ze wszystkim, co dzieje się w Twojej Karuzeli: 

Statusy: postęp sesji dojenia, grupy doju i grupy dojone, dane produkcyjne, postęp 
dojenia stada

Alarmy: krowa w niewłaściwej grupie, przewodnictwo (możliwe zapalenie wymienia), 
skopnięcie kolektora, niska wydajność, anulowane ACR, kody menedżera 

Akcje: wskaż i wyślij, aby posortować, zachowaj na 2 obrót

Więcej funkcji i korzyści

• Zainstalowana obudowa z odpornym komputerem i wbudowanym 
ekranem dotykowym 15 ”

• Wysoka jakość i wodoodporność

• Złącza HDMI i USB do zewnętrznego ekranu lub ekranu dotykowego 
(przydatne przy dużych ekranach mocowaniach na ścianie)

 Rotary Terminal -

Centrum kontroli Twojej Instalacji Karuzelowej
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 - precyzyjna wiedza na każdym kroku

AfiAct II i AfiFarm 5.3
Idealna Para

Skuteczne monitorowanie krów i dokładny 
identyfikator zwierząt w jednym pakiecie

Zintegrowane monitorowanie krowy,
Zarządzanie produkcją i stadem

Najważniejsze

• Hala udojowa: czujnik krowy jest rozwiązaniem dla bardzo dokładnego identyfikowania 
zwierząt w hali udojowej

• Samodzielny system wykrywania rui AfiAct II zapewnia zdrowie oparte na zmianach 
zachowania zwierząt alarmy wraz z dokładnym wykrywaniem rui

• Zintegrowane zarządzanie płodnością: oprogramowanie AfiFarm pomaga w 
kontrolowaniu ciąży, ostrzeżenia aborcyjne i inseminacja

• Nie obejmuje zwierząt, które mogłyby zwiększyć aktywność z powodów niezwiązanych 
z rują (zmiana grupy, kontrole ciąży i korekcja racic), aby uniknąć fałszywych alarmów

• Zintegrowane sortowanie zwierząt: inteligentne czujniki wykrywają zwierzęta, które 
wymagają uwagi, a brama sortująca pomaga je zlokalizować. AfiFarm wszystko 
organizuje

Rozwiązanie AfiAct II - Twoje oczy w gospodarstwie

Rozwiązanie AfiAct II pomaga poprawić wskaźnik zacielania krów dzięki dokładnemu 
wykrywaniu rui w zależności od czasu, 24/7.

Pedometr AfiAct II działa jako potężne narzędzie do dokładnej identyfikacji krów w hali 
udojowej, aby prawidłowo przypisać dane produkcyjne do właściwych zwierząt.

Rozwiązanie AfiAct II obejmuje:

• Bardzo dokładna detekcja rui 24/7

• Alertów na telefonie komórkowym

• Monitorowanie odpoczynku i komfortu zwierząt

• Bezprzewodowa transmisja dalekiego zasięgu

• Długa żywotność baterii (ponad 5 lat)

Dokładny czujnik krowy nie wystarczy. Rolnicy potrzebują narzędzia do podejmowania 
decyzji, które jest w pełni zintegrowany z zarządzaniem stadem, wspomagający 
automatyzację procesów.Inteligentne rozwiązania do monitorowania krów automatycznie 
wyślą listy inseminacyjne
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Calving Alert Service

Wykrywanie porodu w odpowiednim czasie może mieć wpływ na utratę lub uratowanie 
potomstwa i krów.

Dzięki usłudze powiadamiania o cieleniu AfiAct II użytkownicy otrzymują powiadomienia w 
smartfonie tuż przed rozpoczęciem wycielenia, aw przypadku dłuższego wycielenia, gdy może być 
potrzebna interwencja.

AfiAct II Calving Alert Service okazał się skuteczny w gospodarstwach na dużą skalę i jest używany 
w dziesiątkach gospodarstw na całym świecie, aby pomóc rolnikom w ratowaniu cieląt i krów 
każdego dnia.

AfiFarm pomaga wykrywać zwierzęta w rui, oznacza je         
i wskazuje idealny czas inseminacji.

Możliwość dokładnego wykrywania znaków początku rui i obliczania idealnego czasu inseminacji 
jest bardzo cenna dla gospodarstw, w których:

• Wizyty weterynaryjne są przeprowadzane w celu określenia, kiedy należy inseminować, 
aby poprawić wskaźnik poczęcia.

• Ryzyko momentu rui musi być określone, aby pomóc w podjemowaniu opłacalnych 
decyzji dotyczących inseminacji

Najlepszy moment na inseminacje: 
Dowiedz się, które krowy inseminować -
i kiedy

Cechy i zalety ?????

• W pełni zintegrowane z urządzeniami 
Afimilk aplikacje mobilne

• Wysyłanie alertów o ocieleniu, 
zazwyczaj 3-4 godziny przed 
wycieleniem

• Długotrwałe alarmy o porodzie dla 
skutecznej interwencji w przypadkach 
dystochii (trudnych cieleń)

• ?????

• ?????

• ?????

• ?????

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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AfiFarm pozwala na tworzenie strategii, planowanie i wykonywanie zautomatyzowanych 
programów żywienia, które optymalizują paszę i suplementy, które każde zwierzę otrzymuje 
w zależności od stadium laktacji, ciąży, plonu i kondycji.

Indywidualne Żywienie  NOWOŚĆ

Cechy i zalety:

• Strategia żywieniowa na status: jałówki, pierwsza laktacja, późne laktacje

• „Specjalne traktowanie”:  program dla ciężarnych zwierząt

• Inteligentne menu: zautomatyzowane zasady dotyczące dni w mleku, wydajności, wadze ciała i 
bilansie energetycznym

• Mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające nadmiernemu karmieniu lub brakowi karmienia, 
maksymalnemu dziennemu i dziennemu minimum

• Kontrola dystrybucji w ciągu dnia

• Menu krów z Ketozą: opcje leczenia oparte na automatycznym wykrywaniu ketozy przez Afilab

NOWOŚĆ



Narzędzia wsparcia decyzji Zaawansowany monitor-
ing zwierząt

Narzędzia dla dużych 
gospodarstw

Dobrostan zwierząt

Przyjazny Unikalne aplikacje

Najważniesze

www.afimilk.com


