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Most 5 új alkalmazással kapható
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A tejtermelő telepek ma nagyobbak és komplexebbek, mint 
valaha – és minél nagyobb egy telep, annál nagyobb kihívást 
jelent az irányítása. 

Ahogy a gazdaságok széles körű, több szakterületet érintő 
tevékenységet egyesítenek, és a vállalkozók új tejtermelő 
vállalkozásokat hoznak létre, a gazdaságok vezetőinek üzleti 
menedzserekké kell válniuk. Az alkalmazottakat, a 
tanácsadókat, a szállítókat,  és természetesen az állatállományt, 
mindet irányítani kell, hatékonyan és eredményesen, miközben 
koncentrálni kell az állomány termelékenységére és egészségi 
állapotára.  

A modern ellenőrzési és irányítási technológiák és eszközök ma 
már nélkülözhetetlenek a sikerhez.

A TEJTERMELÉS ÚJ ARCA 
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SCR Heatime Pro egy korszerű, könnyen használható meg�gyelő 
rendszer, melyet a nagy, több tejelő állománnyal rendelkező tejtermelő 
gazdaságok részére fejlesztettek ki.

SCR Heatime Pro olyan lehetőségeket nyújt,  több területen leegyszerűsí-
ti, és elősegíti a döntéshozatalt:

Növelje irányítási képességeit az SCR Heatime® Pro rendszerrel.

Szaporodás

Egészség

Takarmányozás

Jó közérzet  
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Egészítse ki a munkát hatékony adatkezeléssel
Hatékonyan nyomon követheti, pontos és részletes adatokat kaphat minden egyes tehénről, csoportról 
és az egész állományról.
     Részletes tehénkártya – A születési dátumtól kezdve minden életeseményről, valamint a csoport 
 kezelésről feljegyzés történik
 Megfelelő  ellenőrzések – Az adatbevitel értékelése biztosítja az adatbázis minőségét és a megbízható  
 csoportos esemény szerkesztéssel és jelentéssel – időt  takarít meg 
 
Szabja testre az Ön igényei szerint
Összetett jelentéseket és portálokat hozhat létre és módosíthat a jelentések széles körű beállítási 
lehetőségeiből. Ezzel a rugalmas megoldással különböző felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet-
nek az információkhoz és a számunkra fontos adatkezelési funkciókhoz. 
 
Élvezze a felhasználóbarát eszközöket
Hozzon létre gyorsan hatékony, adatvezérelt döntéseket ezzel a gyors és rugalmas irányítási rendszerrel. 
 A felhasználóbarát kezelőfelület és a nagy teljesítményű adatfeldolgozás minimálisra csökkenti a  
 rendszer válaszidejét és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan hozzáférjen a jelentések-
 hez, változtatásokat hajtson végre, vagy információkat osszon meg. 
 Több felhasználós, a hét minden napján 24 órás tehén meg�gyelést és adatkezelést tesz lehetővé
 
Növelje állományát egy integrációra kész, bővíthető megoldással
A rendszert úgy alakítottak ki, hogy képes az integrációra, és megbízhatóan tud kapcsolódni egy harma-
dik félhez, lehetőséget nyújt az opcionális frissítésekre és a fejőállások integrálására. 
 A szoftver egyszerűen integrálható az iparágvezető telepirányítási rendszerekhez* - Kiaknázza a 
 jelenlegi munkafolyamatot  az egyszerűbb használat és az időmegtakarítás érdekében. 

 Zökkenőmentes integráció a teljes fejőgép rendszerrel

 Összeköthető különféle kiegészítő rendszerekkel – válogatókapuval, állatmérleggel, egyéni etetéssel stb.

*Integrálható a következő rendszerekkel: RISKA, DC305, PCDart, DHI, HERDE, Bovisoft , Uniformagri stb.. További információkért, és frissített listáért lépjen 
kapcsolatba  helyi SCR képviselőjével.
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Vemhesség valószínűség jelentésIvarzási jelentés

    PA Modern Ivarzási Index, amely az aktivitási és kérődzési görbén, az ivarzás hosszúságán és az 
    előző ciklus óta eltelt időn alapul – javítja az ivarzás érzékelést, csökkenti a téves riasztásokat a 
    vemhesség alatt, csökkenti a lehetséges vetéléssel kapcsolatos ellenőrzések számát
    Külön jelentés van a termékenyítendő tehenekről és az ivarzó tehenekről – megkönnyíti a tenni-
    valók listájának kezelését
    Látszólagos csoport ivarzás felülvizsgálata  – pontos ivarzás meg�gyelést nyújt a legelő
    csoportokban is, amikor magas a csoport aktivitás 
    Jelentések beállítása részletes információkkal a cisztás és az anösztruszos tehenekre vonatkozólag  
     –  a reprodukciós problémák folyamatos meg�gyelése 
    A szárazra állítással kapcsolatos javaslatok test kondíció pontozás (BCS) alapján  – A következő
    laktációs szakaszban nyújtott jobb teljesítmény érdekében 

SZAPORODÁSBIOLÓGIAI MENEDZSMENT

ÚJ – Vemhesség Valószínűség Alkalmazás – A vemhesség valószínűségének és a   
termékenyítés utáni vetélés lehetőségének kalkulálása.   

A nagy pontosságú ivarzás érzékelő rendszer mellett az SCR Heatime Pro rendszer hatékony 
szaporodásbiológiai menedzsment eszközöket nyújt. 
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    A tehenek egészsége értékelésre kerül.
    Az ellés milyenségének meg�gyelése és jelentésbe vétele  – Fokozott meg�gyelést és jobb  
    betekintést enged az elléssel kapcsolatos megbetegedésekbe, a szaporodási problémákba, és a
    csorda főbb teljesítménymutatóiba. 
    Állatorvosi látogatási jegyzőkönyv – részletes jelentések és tennivalók listája az állatorvosi 
    látogatást követően, probléma �gyelés a teljes laktáció alatt  –  ellés utáni problémákon kívül is 

EGÉSZSÉG ÉS JÓ KÖZÉRZET 

ÚJ – Valós idejű csoport rutin alkalmazás  – A valós idejű frissítések kiemelik a csoportszintű, 
vagy állomány szintű szokatlan aktivitást vagy kérődzés, rámutat a betegségek terjedésére, a 
csoport pánikra vagy stresszre stb.

Javítsa az egészségüggyel kapcsolatos lehetőségeket a tehén élettartamára kiterjedő tehénkártya 
történettel, és a tehénre vonatkozó egyedi egészségügyi jelentésekkel. 

Egészségügyi jelentés Csoport rutin alkalmazás – Kérődzési gra�kon
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Napi csoport változékonyság gra�kon

TAKARMÁNYOZÁS 

A takarmányozási változásokat meg lehet �gyelni, és vezérelni lehet az SCR Heatime Pro rendszer-
rel, azzal, hogy láthatóvá teszi a csoport  vagy az egész állomány kérődzési átlagát. 
    Egyéni koncentrátum adag – egyedi etetés a fejőálláson és fejőálláson kívül, előre beállított
     jelentéseken keresztül. 
    Takarmányozási hatékonyság kezelése – A kérődzés változás meg�gyelése a tehenek között és
     összehasonlítása kérődzési trenddel

ÚJ –  Csoport változékonyság alkalmazás – Figyelemmel kíséri és elemzi a hosszú távú kérődzé-
si trendeket, és kiemeli a rendellenességeket, amelyek a csoport kérődzési szintjének változásából 
adódnak, akárcsak a takarmányozási változásokat, egy új silótároló megnyitását, az adag 
beállítását, rohadt takarmány beszivárgását, stb. 
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Ellési vészhelyzet jelentés 

ELLÉS KEZELÉSE

A ProCalve™ alkalmazáscsomag tartalmazza azokat a riasztásokat, amelyek segítenek biztosítani a 
tehén egészségét az ellés körüli kritikus és érzékeny szakaszban.
 
ÚJ – Ellés előtti vészhelyzet riasztás – Kapjon valós idejű riasztásokat, és nyerjen betekintést a 
tehénnél tapasztalható szokatlan problémáról a várható ellési idő körül, a kérődzés időtartama 
alapján.

ÚJ – Ellés utáni vészhelyzet riasztás – Csökkentse minimálisra az elléssel kapcsolatos 
megbetegedéseket az ellés utáni problémák korai jelzésével. Az SCR rendszer szorosan �gyelem-
mel kíséri a teheneket az ellést követő napokon, és külön vészhelyzet riasztást ad, ha a kérődzés 
megáll, vagy a normális alatt marad.
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HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM INDEX (THI)

Hatékonyabban gondoskodik az állomány jólétéről a hőmérséklet és a páratartalom meg�gyelésé
vel hogy érzékelje a tehénre ható stresszt okozó körülményeket.

     A klíma és és páratartalom érzékelők fel vannak szerelve az istállóban, és össze vannak kötve az
    SCR Heatime Pro rendszerrel, mely lehetővé teszi a hőmérséklet és a páratartalom �gyelését.
    A rendszer értesítést  küld, ha hőmérséklet- páratartalom index (THI) túllépi a beállított értéktar-
    tományt, vagy az alá esik. 
    Az állatok jólétéből fakadó előny mellett, az alkalmazás hűtési és bérköltséget takaríthat meg. 

Hőmérséklet és páratartalom index
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SCR HEALTHYCOW24® ALKALMAZÁS

Legyen kapcsolatban  – bárhol, bárhmikor!
Az SCR HealthyCow24 alkalmazás elehetővé teszi a Heatime Pro felhasználók számára, hogy mobil 
vagy web alkalmazások segítségével kapcsolatban maradjanak a teleppel.
Teljes mobilitás
Maradjon kapcsolatban a telepével, és irányítsa onnan, ahol éppen tartózkodik. Azzal, hogy 
hozzáfér a telep adataihoz a mobil eszközével, vagy a számítógépén keresztül, valós idejű 
riasztásokat és jelentéseket kaphat, és folyamatosan ellenőrzése alatt tarthatja a telepet.
Továbbfejlesztett irányítás
Hozzon jobb, adatokon alapuló döntéseket az egy pillantással átlátható képek alapján, egyes 
opciókkal mélyebb betekintést nyerhet az egyes tehenek, a csoport illetve az egész állomány 
adataiba vagy gra�konjaiba. 
Modern szerviz
Annak érdekében, hogy megbízható hozzáférést biztosítson a telep adataihoz, rendelkezésre áll az 
online biztonsági mentés, és az egyszerű, távolból elvégezhető szoftver frissítés. 
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SCR Heatime® rendszerek gyorsan megtérülnek

Az SCR Heatime rendszerek a tejtermelő gazdaságoknak nagyon gyors megtérülést nyújtanak a 
beruházásaikra  – általában ez csak hónapok kérdése.

A rendszer időt és költséget takarít meg a a tejtermelő gazdaságokban végzett műveleteket 
illetően több szempontból is. Drasztikusan csökkenti a sok munkát igénylő feladatokat, amilyen 
például ez ivarzás és a egészség vizuális meg�gyelése. Költséget lehet megtakarítani a 
hormonkezelésen és az vemhességi vizsgálaton, a magasabb vemhességi arány és a két ellés közti 
rövidebb idő növeli a bevételeket, ehhez kapcsolódóan pedig nő a tejtermelés. A betegségeket 
még a korai szakaszban fel lehet ismerni, mielőtt csökkenne a termelékenység, így az azonnali 
kezeléssel meg lehet előzni a a további állapotromlást, és a tehén elvesztését. További időt lehet 
megtakarítani az adatkezeléssel és a jelentésekkel, amelyek egyetlen pillantással betekintést 
nyújtanak tehén és állományszinten. 

Ezen kívül a megtérülési (ROI)  kalkulátor eszközzel, SCR gazdának egy személyre szabott, pontos 
becslést nyújt mennyi ideig tart az SCR Heatime rendszerre fordított befektetés teljes 
megtérülése.
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A transzponderek száma maximálisan 6000*

Transzponder kompatibilitás H-LD, HR-LD, HR-LDn

Tehénkártya Élethosszig tartó adattörténet

Az állomány csoportosíthatósága Az állomány több csoportra osztható

Több csorda A rendszer több csordát is tud kezelni

Válogatókapu Max. 5 válogató kapu 2 vagy 3 utas

Kapcsolat másik telep-
irányítási rendszerrel 

Kompatibilis a RISKA telepirányítási rendszerrel

Felhasználók Több, különálló testre szabható kezdő portál, amely lehetővé teszi a különböző felhasználók hozzáférésének engedélyezését

Nagy hatótávolságú lefedettség Az  SCR Rádiófrekvenciás antenna hatóköre: 200-500 m (656-1,642 ft)  a farm bejárás alapján

•   Ugyanaz a funkciója, mint a HR-LD transzpondernek – Meg�gyelik az ivarzást és az
     egészséget

•   Tovább fejlesztett mechanika és elektronika, új szenzor a jobb teljesítmény érdekében, és
     új NFC chip a jövőbeni transzponder kezelési alkalmazásokhoz

•   Tovább fejlesztett szoftver – Megbízhatóbb jobb lehetőségekkel a jövőbeni frissítésekhez

•    Az opcionális egy darabban öntött új övcsat, amely erősebb, és a szíjat tökéletesen a
     helyén tartja. 

Méret 84.1 mm x 64.5 mm (3.3 in x 2.5 in)

Súly 98 gr

 Ház Vízálló (IP68) a tartós különleges műanyag összetétel légmentes, erős házat alkot, amely teljes élettartama alatt védi a transzpondert.

Működési hőmérséklet -30°C - 50°C (-22°F to 122°F) 

elem becsült élettartama 7 év

* A támogatott transzponderek száma lehet több, vagy kevesebb a telep fekvésétől függően. SCR véleményezésre van szükség a vásárlás és a rendszer telepítése előtt.

ÚJ HR-LDn transzponder

Termékspeci�káció
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T: +972 (0)73 2406000
F: +972 (0)73 2466155

SCR North America
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Tel: +608 237 3170/1/2
Fax: + 608 237 3173

SCR China
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12 Futong Dongdajie, 
Beijing, China
scrchina@scrdairy.com
Tel: +86 (0)10 84785055
Fax: +86 (0)10 64378717
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SCR. Make every cow count

H-8500 Pápa, Jókai Mòr u. 76.
Tel./Fax+36 89 511-015
info@fejestecnika.hu
www.fejestechnika.hu


