Narzędzia
Monitorowania
Zwierząt
2019

Witalne Wiem Jak na Każdym Kroku
Rozwiązania do monitorowania krów Afimilk pomogą Ci
zaoszczędzić czas, zachować zdrowie stada i zarobić więcej.

Najbardziej dokładny pedometr, w pełni
zintegrowany z AfiFarm, wiodącym
oprogramowaniem do zarządzania
gospodarstwem
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Najbardziej zaawansowany responder wraz
z prostym, przyjaznym dla użytkownika
oprogramowaniem, wygodnym ekranem
dotykowym na miejscu i w pełni funkcjonalną
aplikacją mobilną
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Wiodący na świecie

PEDOMETR
do monitorowania krów
zintegrowany z

AfiFarm

kompleksowym
oprogramowaniem do
zarządzania
Wykrywanie rui, alarm cielenia, dobrostan
Aplikacje mobilne
Komunikacja bezprzewodowa 24/7
Pełne zarządzanie gospodarstwem
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Najbardziej zaawansowany
Pedometr dla krowy

Najdokładniejsza płodność
Oprogramowanie do zarządzania

Najlepsze wykrywanie rui, identyfikacja zwierząt i funkcje
premium w jednym pakiecie

Aplikacje
mobilne

Najlepsze
wykrywanie rui

Dobrobyt grup

Zaawansowane mechaniczne
i elektronicznie

Rozwiązanie AfiAct II wykorzystuje
najbardziej zaawansowane algorytmy i
dokładne czujniki wykrywania rui, aby
pomóc Ci poprawić współczynnik ciąż:
Najbardziej wrażliwy

Najlepszy identyfikator
zwierzęcia

Długi czas pracy baterii

5.3
Wykrywanie
24/7

Potężne
zarządzanie

Stały zwycięzca w testach porównawczych wykrywania rui.

Najbardziej wiarygodne
Wysokiej jakości wykrywanie rui bez fałszywych
alarmów.

Udowodniony
Zatwierdzony na milionach zwierząt w
50 różnych krajach.

Unikalne algorytmy
Usługa ostrzegania
o ocieleniu

Znajdź chore
krowy

Funkcje premium w jednym pakiecie
Najlepsza detekcja rui, 24/7 -

Projekt mechaniczny -

pomaga poprawić wskaźnik ciąż dzięki
dokładnemu wykrywaniu rui.

Stworzone, aby wytrzymać najtrudniejsze
warunki w gospodarstwie, zaprojektowane w
celu zmniejszenia gromadzenia obornika.

Identyfikacja zwierzęcia wykonywane z łatwością dzięki unikalnej
technologii antenowej Afimilk.

Unikalny zestaw funkcji premium usługa ostrzegania o ocieleniu pozwala
na interwencję w razie potrzeby. Alarmy
dotyczące czasu odpoczynku i zdrowia
pomagają utrzymać zdrowe i wydajne stado.
6 | Witalne Wiem Jak na Każdym Kroku

Opracowany i przetestowany specjalnie dla jałówek.

Adaptacja
Do wszechstronnych protokołów pracy.

Trwała bateria zaprojektowany tak, aby działał przez wiele
lat.

Zaoszczędź do 30 dni
otwartych na krowę na
laktację

Zmniejszenie brakowania
w stadzie

Oszczędność
pracy

Sprawdzona
dokładność

Najlepsze jest jeszcze lepsze
Premium Services
Usługa ostrzegania o ocieleniu
Wykrywanie porodu w odpowiednim czasie może mieć wpływ
na utratę lub uratowanie potomstwa i krów.
Dzięki usłudze powiadamiania o ocieleniu AfiAct II możesz teraz
otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na swój smartfon:
Alarmy na czas
2-4 godziny przed wycieleniem.
Specjalne przedłużone ostrzeżenia o ocieleniu
Kluczowe dla interwencji w trudnych porodach.
Udowodniony
Z powodzeniem stosowany w setkach gospodarstw w wielu
krajach.
Łatwy
Wszystko czego potrzebujesz to smartfon (iOS lub Android).

Odpoczynek, zdrowie i dobre samopoczucie
Lepsze monitorowanie i lepsza produkcja
Krowy muszą odpoczywać! - wypoczęte krowy produkują więcej mlekak.
Badania pokazują, że:
jedna stracona godzina
czasu odpoczynku
przekłada się na

1.7 kg

mniej mleka w zbiorniku!

Dzięki AfiAct II (od wersji 5.2) możesz być informowany o
problemach, takich jak warunki legowisk, które powodują
spadek odpoczynku - zidentyfikuj problem i napraw go.
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Kluczowe dane na wyciągnięcie ręki
Intuicyjne aplikacje mobilne dla efektywnego menedżera
Afi2Go Pro:
Wszystko, co musisz wiedzieć, wszystko, co musisz zrobić
Najważniejsze informacje na wyciągnięcie ręki: status zwierząt,
wydarzenia i inne
Wyszukaj zwierzę - wpisz jej numer lub użyj RFID Bluetooth
Przypisuj tagi, przypisuj kody, inseminuj, przeprowadzaj
zabiegi, wszystko z telefonu komórkowego

Aplikacja mobilna Powiadomienia Farmy:
Bądź poinformowany dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym
Wydarzenia na czas pojawiają się teraz bezpośrednio na smartfonie,
wyświetlane jako powiadomienia.
Można je przeglądać przez cały czas w skrzynce odbiorczej.
Zwierzęta do inseminacji
Cielenie
Alerty systemowe
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Aplikacja
Powiadomienia
Farmy

Afi2Go Pro

Idealne połączenie
5.3

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

NOWOŚĆ

Najlepsze
Najlepsze Narzędzie
narzędzie do
zarządzania
monitorowania krów

Narzędzie do monitorowania krów AfiAct II i AfiFarm 5.3 to
idelane rozwiązanie zawierające:
Identyfikacje w hali udojowej i bramie
sortującej - zastrzeżona technologia
aktywnego ID wbudowana w czujnik
Połączone algorytmy wielu czujników przeanalizować kombinację zmian
behawioralnych (przy użyciu AfiAct II) i
zmian produkcji mleka (przy użyciu Inline
Milk Lab)
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Świetne wykrywanie rui, świetnie
narzędzia do zarządzania - AfiFarm
AfiFarm to narzędzie do zarządzania,
które pomaga podejmować decyzje i
monitorować ich wykonanie
Znajdź zwierzęta wymagające uwagi i
posortuj je - najlepiej!

AfiFarm nie tylko pomoże ci wykryć
zwierzęta w rui i oznaczyć je do
inseminacji, ale także wskaże najlepszy
czas inseminacji.

W przypadku gdy czas inseminacji jest
zbyt krótki - oszczędzaj pieniądze i unikaj
niepotrzebnej inseminacji

W przypadku, gdy rolnik może wpływać
na czas inseminacji - osiągnie lepsze
wyniki rozrodu

Pojedyncze oprogramowanie - do
wykrywania rui, zarządzania stadem,
rejestrowania produkcji mleka i
automatyzacji produkcji
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Transmisja bezprzewodowa
- Twoje decyzje
są zawsze aktualne

Wskaźnik ciąży
zwiększono z 15% do

Farma Wi-Fi

AfiFarm PC
i aplikacje
mobilne

Punkt dostępu
Wi-Fi

150-500m

Czytnik

Pedometr

24/7 bezprzewodowy odczyt - gdziekolwiek są zwierzęta
Odczyt pedometrów 24/7 pozwala na
maksymalną elastyczność zarządzania
Wytrzymała konstrukcja zapewnia
trwałość baterii przez lata

24%

Komunikacja bezprzewodowa do
monitorowania krów mlecznych,
zasuszonych krów i jałówek
Łatwa konfiguracja za pomocą WiFi w
gospodarstwie

Na początku było mi ciężko
przyznać, że potrzebny jest
system wykrywania rui Teraz nie
mogę bez tego żyć ... Poprawił się
mój wskaźnik ciąży Dramatycznie
- od 15% do 24% ...

Wykrywanie rui - które zwierzęta inseminować
Kiedy jest czas inseminacji, chcesz mieć najbardziej aktualną listę wykrywania rui.
Dzięki AfiAct II tagi bezprzewodowe są odczytywane co kilka minut.
Monitorując ruję w miarę jej przebiegu, AfiAct II jest potężnym narzędziem, które
optymalizuje czas inseminacji dla każdego zwierzęcia, zwiększa szanse poczęcia i zwiększa
wskaźnik ciąż w gospodarstwie.
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John Hochstetler
Crystal Valley Dairy
Middlebury Indiana, USA

Zaawansowane

Responder na szyję

do monitorowania krów
z zaawansowanym

łatwy w użyciu
samodzielnym
oprogramowaniem
monitorującym
Wykrywanie rui I zmian zdrowia
Proste oprogramowanie z ekranem dotykowym i połączeniem z chmurą
24/7 bezprzewodowe wykrywanie
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Zdrowsze i lepsze wykonywanie
krów z Afimilk Silent Herdsman

Prosty ekran dotykowy,
łatwy w użyciu

Łatwe zdalne aktualizacje
oprogramowania

Opatentowana technologia
czujnika z algorytmem
sztucznej inteligencji

Długi czas pracy baterii

Wykrywanie 24/7

Responder Silent Herdsman wykorzystuje unikalny
akcelerometr 3D do skutecznego monitorowania różnych
ruchów (żucie / lizanie, przeżuwanie i pełna aktywność
ciała) z zdecydowanie większą dokładnością niż w
przypadku innych responderów.

Wykrywanie
rui -to się
wyróżnia

Zdalny monitoring z
wybranego urządzenia
mobilnego

Obroże Silent Herdsman - technologia wiodąca na rynku
Jedyny produkt do monitorowania rui i
zdrowia z dużą dokładnością
Zaawansowane algorytmy
wykorzystujące akcelerometr 3D
(opatentowany)

Trwała bateria o długiej żywotności
i zaawansowana konstrukcja
mechaniczna, aby ją chronić
Technologia bezprzewodowa dalekiego
zasięgu

Przyjazny dla użytkownika sterownik z dostępem do Internetu i
mobilną aplikacją
Chmura mobilna / internetowa - dostęp
do niej w dowolnym miejscu i czasie
(komputer lub smartfon)

Łatwy w konfiguracji kontroler z
wygodnym 15-calowym ekranem
dotykowym

Responder Silent Herdsman zapewnia 95% wykrywanie rui,
czułość i specjalne algorytmy zoptymalizowane dla krów i
jałówek oraz dla różnych systemów, takich jak zamknięte
stodoły i pastwiska.
Silent Herdsman używa następujących parametrów do
optymalnego zarządzania płodnością:
Wykrywanie rui /
zwierzęta do inseminacji

Zaawansowana
konstrukcja
mechaniczna

Wytrzymały sprzęt dla
surowego środowiska
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Opatentowana, unikalna technologia
zapewnia niezrównane wykrywanie rui i
monitorowanie stanu zdrowia

Krowy bez objawów
rujowych

3 czujniki w
1 pakowaniu –
unikalne
narzędzie do
monitorowania
zdrowia

Listy administracyjne:
należna kontrola ciepła i
zapłodnienia

Przeżuwanie jest wrażliwym i wczesnym wskaźnikiem
problemów zdrowotnych. Jednakże, ponieważ istnieje wiele
czynników, które mogą powodować spadek przeżuwania, co
jest bardzo podatne na fałszywe alarmy, urządzenie to łączy
przeżuwanie, żucie i wykrywanie aktywności.
Responder Silent Herdsman zapewnia dokładne
monitorowanie zdrowia i ostrzeganie rolników o
problemach zdrowotnych, takich jak:
Zapalenie wymienia E. coli

Problemy z racicami

Ketoza / kwasica

Zapalenie płuc

Problemy z trawieniem

Krowy z Cystami

Najbardziej zaawansowana
architektura oprogramowania na rynku
Kontroler gospodarstwa z ekranem dotykowym i
chmurąAplikacja dla telefonu komórkowego

W Gospodarstwie - łatwy w użyciu 15-calowy ekran dotykowy
Boisz się komputerów?

Wytrzymały komputer do pracy w
gospodarstwie

Nie bój się - z tym prostym i łatwym narzędziem do monitorowania krów.

Oprogramowanie przeznaczone na ekran
dotykowy - duże przyciski, proste menu

Uzyskaj wszystkie potrzebne funkcje na jednym ekranie - w ciągu 15 minut
będziesz poczuł się tak, jakbyś używał go od dziesięcioleci!
Przypisz zwierzęciu responder 3
kliknięciami

Wprowadź wydarzenia za pomocą
komputera lub urządzenia mobilnego

Twórz listy uwagi krów gotowych do
inseminacji i chorych zwierząt

Automatycznie sortuj zwierzęta
wymagające uwagi za pomocą systemu
AfiSort

Uzyskaj dostęp do większej ilości danych
o zwierzęciu za pomocą 1 kliknięcia
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Wygodne do umieszczenia w biurze, hali
udojowej lub w stodole

Zabierz MySilent Herdsman do domu
Uzyskaj dostęp z dowolnego miejsca,
w dowolnym momencie za pomocą
komputera lub smartfona
Uzyskaj zdalne aktualizacje

Zabezpieczaj swoje dane - nasza
chmura jest polisą ubezpieczeniową w
przypadku powodzi, pożaru lub awarii
dysku twardego
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Technologia bezprzewodowa
ułatwiająca konfigurację i obsługę
systemu

Nasz okres
międzywycieleniowy
(indeks) spadł z

403 to 390 days
w 12 miesięcy
~2km

Kontroler, przekaźnik
bezprzewodowy

Wszystko jest wstępnie skonfigurowane więc niewiele pozostaje do zrobienia
Bezprzewodowe połączenie z
komputerem - dla dodatkowej wygody
czytnik w stodole nie musi być
podłączony do kontrolera
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500m

Czytnik

Responder

Przypisuj respondery zwierzętom za
pomocą 3 prostych kliknięć - po prostu
wybierz przypisany responder na
ekranie, wybierz zwierzę bez respondera
i kliknij!
Odczyt bezprzewodowy 24/7 - obroże
są odczytywane automatycznie co kilka
minut

Nasz okres międzywycieleniowy
(interwał) spadł z 403 do 390 w ciągu
zaledwie 12 miesięcy. Zdecydowanie
pomaga to w osiągnięciu rentowności
i całkowicie go polecamy.
Kevin & Sally Whistance
Black House Farm
Herefordshire, UK

www.afimilk.com

