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HealthyCow24®-alkalmazás
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Legyen kapcsolatban! Bárhol! Bármikor!
Az SCR HealthlyCow24® alkalmazás lehetővé teszi
a Heatime® felhasználók számára, hogy
kapcsolatban maradjanak a teleppel az új mobil és
internet alkalmazás segítségével.

Teljes mobilitás

Jobb menedzsment
Szélesebb körű szolgáltatás
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Teljes mobilitás
Ön állandóan kapcsolatban lehet a teleppel, és bárhonnan ellenőrizheti
• A portál és a mobil alkalmazás kényelmes hozzáférést biztosít a telep adataihoz
• Belenézhet a telep adataiba, és szerkesztheti a távolból, mindegy, hogy éppen hol tartózkodik
• Valós idejű riasztásokat és jelentéseket kap a mobiltelefonjára, beleértve az elléssel
kapcolatos riasztásokat is

Jobb menedzsment
A könnyen érthető adatok segítségével hatékonyabban és eredményesebben vezetheti a telepet
• Ellenőrizheti a komplett telepirányítási rendszert egyetlen hozzáférési pontból
• Valós időben láthatja a tehén állapotát, és folyamatosan aktualizálhatja az adatokat
• Az automatikusan elemzett adatok megkönnyítik a döntéshozatalt
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Szélesebb körű szolgáltatás
Kibővített háttértámogatás és karbantartás gondoskodik a megbízható és hatékony szervízről
• A telep adatai mindig biztonságban vannak az online mentésnek és visszatöltésnek köszönhetően
• Legyen naprakész az automatikus szoftverfrissítéssel
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Fontos: Az SCR HealthlyCow24® alkalmazás folyamatos internet kapcsolatot igényel.
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V-N-V Kft,H-8500 Pápa, Jókai u.76.
Tel/Fax: +36 89 511015 Mobil:+36 306876102
www. fejestechnika.hu info@fejestechnika.hu
Minden jog fenntartva © 2013 SCR Engineers Ltd. A dokumentumban szereplő információk minden előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A
garancia kizárólag az SCR termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó garanciavállalási nyilatkozatokban foglaltak szerint érvényes. Az itt leírtak nem
tekinthetők további garanciavállalásnak. Az SCR nem vállal felelősséget a szövegben előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibáért.
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