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SenseTime™, o sistema de monitorização
de vacas flexível e altamente preciso do
líder mundial no mercado, preenche os seus
requisitos -hoje e no futuro.
GESTÃO DO FUNCIONAMENTO DA OPERAÇÃO
Cresce com a
exploração

Funcionamento
produtivo

Informação
facilmente convertível

Para cada dimensão da exploração,
construído de forma modular e
extensível. SenseTime™ adapta-se por
si quando a sua exploração cresce. Você
pode adicionar sensores e aplicações
adicionais se as suas exigências
estão a mudar.

Baseado no comportamento das vacas
e estados essenciais o SenseTime™ é
excelentemente útil e fornece sinais
internos únicos, você pode usar a
informação fornecida para tomar
decisões. Isto permite-lhe atingir a
máxima produtividade e gestão de topo .

Faça a gestão da saúde dos
seus animais em antecipação e
individualmente. Com relatórios
detalhados e alertas você vai ver
que detecta questões de saúde
precocemente e que pode reagir em
conformidade. Melhora a taxa de
concepção e mantem sempre a visão
geral do seu rebanho.

EXEMPLO DE UM GRÁFICO DE UM
ANIMAL INDIVIDUAL

Analisando o comportamento da ingestão

FLEXIBILIDADE
Use a flexibilidade do sistema que vai ao encontro das suas exigências
SenseTime™ paga-se por si sempre. Você pode montar a sua solução de forma a servir melhor a sua exploração e necessidades.
Sempre que estas mudam, você pode adaptar o SenseTime™ em conformidade. Escolha entre sensores no pescoço ou na
orelha, diferentes níveis de aplicações e decida entre equipamentos para o funcionamento ou formas de pagamento.

Fácil e eficiente
Você beneficia do SenseTime™ desde o
primeiro dia. Os intuitivos interfaces do
utilizador requerem um treino mínimo;
gráficos ilustrados de forma clara para a
informação mais importante .

Traga o seu próprio
dispositivo
Aceda ao seu sistema SenseTime™
e funcione com ele com o dispositivo
que já tem e que já usa - seja
smartphone, tablet, PC ou um painel
montado para o SenseTime™, todos
são compatíveis com o SenseTime™

Ligue e funcione
O SenseTime™ controller é o cérebro
do sistema e é alimentado apenas por
um cabo ethernet. Isto reduz custos,
avarias e problemas de segurança com
os cabos eléctricos.

Poupe dinheiro e tempo com SenseTime™
Nós combinamos experiência com pesquisa orientada para objectivos muito concretos - informação de
referência de 150 anos graças à observação visual das vacas em ruminação e tecnologias inovadoras.
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