Allflex Livestock Intelligence

Heatime® Pro+
Rugalmas, átfogó, nagy teljesítményű tehénfigyelő rendszer nagy,
és gyorsan fejlődő tejtermelő gazdaságok számára

KORSZERŰ ÉS HATÉKONY MEGFIGYELŐRENDSZER
Az SCR Heatime Pro+ egy olyan átfogó, mégis könnyen használható, számítógép alapú rendszer, melyet a
tejelő szarvasmarha állományok felügyeletére fejlesztettek ki. Gyakorlatilag komplett telepirányítási rendszerként
működtethető. A rendszer kiváló megfigyelő képességekkel rendelkezik, lehetővé teszi a tehénnel történt események
nyomon követését az állat egész élete folyamán. Az egyes tehenek szaporodási, egészségi, táplálkozási és jólléti
állapotának értékelése adatalapú elemzéseken nyugszik. Mivel lehetővé teszi a korai és időben történő beavatkozást,
ezzel enyhíti azokat a hatásokat, amelyek meggátolják, hogy a tehenek elérjék a genetikailag lehetséges maximális
hozamukat. Az egyszerű, felhasználóbarát kezelőfelület és a mobil hozzáférés segítségével bárhonnan, bármikor,
könnyedén elérheti az összes funkciót, és fontos napi feladatot.

Növelje az egész állomány termelékenységét az állatok állapotának hatékony,
valós idejű megfigyelésével
• Páratlan ivarzás érzékelési pontosság, a termékenyítés optimális idejének (óráinak) pontos megadása

• Az egészségügyi problémák korai felismerése lehetővé teszi az egyedre szabott kezelések időben történő
elvégzését
• A takarmányozás átlátása, a problémák korai felismerése és megelőzése
• Környezeti tényezők felderítése és elemzése az optimális döntéshozatal érdekében

Modern tehénfigyelési lehetőségek az adatalapú döntés-hozatalhoz
• Fokozott állományszintű megfigyelés

• Testreszabható jelentések, egyedenkénti áttekintés és tehénkártya-kezelés
• Integráció az Allflex’ válogató kapujával
• Integráció a RISKA, TALP telepirányítási rendszerekkel1
• Zökkenőmentes integráció a fejőrendszerrel1,2

Rugalmas megoldás, mely az ön igényeinek megfelelően módosítható
• Választható nyaki vagy fültranszponder

• A szoftverhasználati szintek rugalmasan az Ön igényeihez igazíthatók
• Kétfajta fizetési lehetőség
• Az állatállomány növekedésének megfelelően bővíthető
• Bármikor, bárhonnan elérhető
• Könnyen használható, testreszabható felület
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További információért és az integrálható szoftverek frissített listájáért forduljon az Allflex helyi képviselőjéhez.
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Csak Allflex fejésvezérlő rendszerekhez. Csak bizonyos régiókra érvényes. Forduljon a helyi Allflex képviselőhöz, hogy az Ön régiója beletartozik-e.

MIÉRT ÉRI MEG ÖNNEK?
A Heatime Pro+ rendszernél választhat a nyaki vagy fültranszponder, a szoftver használati szintek és a
fizetési lehetőségek közül. A Heatime Pro+ egyszerűen telepíthető, használható és karbantartható, és
könnyen frissíthető, már a kezdetektől értéket teremt, olyan hosszú távú befektetés, amely kitermeli az
értékét.

VÁLASZTHATÓ FÜL- VAGY NYAKI TRANSZPONDER
Flex fültranszponder
megfigyelő eszköz

RUGALMAS
SZOFTVER HASZNÁLATI
SZINTEK
Ivarzók listája
Anösztruszos tehenek listája
Rendszertelen ivarzású állatok listája
Vemhesség valószínűsége jelentés
Egészségügyi jelentés
Vészhelyzeti jelentés
Vészhelyzeti riasztás

Lista a hamarosan ellő és a frissen ellett
tehenekről
Jelentéskészítő

Hőstressz grafikon
Napi csoport állapot grafikon
Csoport rutin grafikon

Flex nyaki transzponder
megfigyelő eszköz

Starter

Haladó

Prémium

VÁLASSZON A FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL

GO (előfizetés)

• A transzpondereket és a kontrollert ki kell fizetni
• Havi előfizetés a szoftver használati szintnek
megfelelően, a transzponderek száma alapján

• Bármikor válthat magasabb szoftver használati
szintre

UP (előre fizetés egyösszegben)

• A transzpondereket, a szoftvert és a kontrollert
előre ki kell fizetni
• A szof t ver alkalmazási szintet minden
transzponderre előre ki kell fizetni minimum
3 évre (Flex fültranszpondernél) / 7 év (Flex
nyaki transzpondernél) vagy a transzponder
élettartamára

• Plusz transzpondereket vagy szoftver alkalmazási
szinteket a fentiek szerint lehet vásárolni

TESTRE SZABHATÓ MEGOLDÁS
Opció: Allflex válogató kapuk,
csatlakoztatás a mérleghez

Vezérlőtorony: szervíz
és segítő központ

Opció:
fejési pontok
Teljes lefedettség

Transzponderek

Kapcsolat más telepirányítási
rendszerekkel (RISKA, TALP)

Heatime Pro+
BU500E antenna

IBMS Adatbázis
kezelő rendszer

A LEGMODERNEBB IVARZÁS-, EGÉSZSÉG-, EVÉS- ÉS
CSOPORTMEGFIGYELÉSI RENDSZER

Ivarzók listája

Aktivitási és kérődzési jelentés

Beteg tehén grafikonja

Csoport rutin – kérődzési grafikon

Napi csoport állapot grafikon

Hőstressz grafikon

HASZNÁLJA AZ ÁLLAT KORÁNAK MEGFELELŐ
SZOFTVER ALKALMAZÁSI SZINTET

Használhatja egy gazdaságon belül vegyesen a szoftver alkalmazási szinteket, az
állatok különböző igényeihez igazítva, pl. mást az üszőkön és mást a teheneken.

A termékenységi ráta optimalizálásához költséghatékonyabb megoldás, ha az üszőkön a starter alkalmazási
szintet használja, miközben a teheneken a haladót vagy a prémiumot.
Mivel az állatok az életciklusuknak megfelelően átkerülnek egyik csoportból a másikba, ugyanazt a transzpondert
tudja használni továbbra is, ha az üszőből tehén lesz.
A rendszer automatikusan engedélyezi az alkalmazási funkciókat minden transzponderrel felszerelt állat
számára a besorolása alapján, ez széles körű rugalmasságot tesz lehetővé.

Az Allflex Livestock Intelligence világelső az állatok azonosítására, megfigyelésére és nyomon követésére szolgáló megoldások tervezésében, fejlesztésében,
gyártásában és szállításában. Adatvezérelt megoldásainkat gazdák, vállalatok és országok használják világszerte több száz millió állat kezelésére. Azáltal,
hogy intelligens, irányítási információkat adunk a gazdák kezébe, melyek alapján cselekedni tudnak, megoldásaink lehetővé teszik számukra, hogy időben
tegyenek állataik egészségének és jólétének védelme érdekében, miközben optimális termelési eredményeket érnek el az egészséges élelmiszer ellátás
biztosításához. Az Allflex Livestock Intelligence az MSD Animal Health digitális termékeinek állattenyésztési portfólióját képviseli.

A Science of Healthier Animals® (Tudomány az egészségesebb állatokért) iránti elkötelezettsége révén az MSD Animal Health állatorvosoknak, gazdáknak,
állattartóknak és kormányoknak kínálja az állatgyógyászati készítmények, vakcinák és egészségügyi menedzsment megoldások és szolgáltatások egyik
legszélesebb választékát, valamint a digitálisan összekapcsolt azonosításra, nyomon követhetőségre és megfigyelésre szolgáló termékek széles körét.
Az MSD Animal Health elkötelezett az állatok és az őket gondozó emberek egészségének, jólétének és teljesítményének megőrzése és javítása mellett.
Copyright© 2021 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ USA és leányvállalatai, Kenilworth, New Jersey, USA számára. Az itt található információk
előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az Allflex termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó egyetlen jótállást az ezeket a termékeket és
szolgáltatásokat kísérő kifejezett jótállási nyilatkozatok tartalmazzák. Semmi sem értelmezhető úgy, hogy az kiegészítő garanciát jelentene.
Az Allflex Livestock Intelligence nem vállal felelősséget az itt található technikai vagy szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.
V-N-V Kft
H-8500 Pápa, Jókai u.76.
T/F: +36 89 511015
Mobil:+36 306876102
E-mail: info@fejestechnika.hu
www.fejestechnika.hu

www.allflex.global | info@allflex.global

Heatime Pro_Allflex_MSD_8_A4_Eng_May_21

Az Allflex Livestock Intelligence-ről

