
All�ex Livestock Intelligence 
Heatime® Pro+



GESTÃO PRODUTIVA
 
Junte-se a centenas de produtores de leite que utilizam a tecnologia 
número 1 no mercado para monitoramento de vacas e obtenha melhores 
índices de produção e melhor gestão da propriedade.
 
• Impulsione a produtividade do rebanho inteiro através do 
monitoramento em tempo real de cada animal.
• Customize relatórios de acordo com a gestão da propriedade.
• Obtenha uma solução �exível que se ajusta à medida de suas 
necessidades.



FLEXIBILIDADE

Mescle os planos de acordo com a 
demanda da fazenda e o crescimen-
to dos animais, sem precisar trocar o 
dispositivo. Ou seja, quando surgir a 
necessidade, faça o upgrade do 
mo nitoramento de acordo com a 
fase de cada animal, acompanhando 
as principais informações de monito-
ramento em cada etapa da vida.

SIMPLICIDADE
 
Desfrute da simplicidade e versa-
tilidade integrada desde o primei-
ro dia:
• Instalação plug & play
• Solução modular e 
redimensionável que cresce com 
o seu negócio
• E�ciente e fácil de usar



Gado Jovem 

•  Relatório de saúde 
das bezerras

ESCOLHA ENTRE BRINCO OU COLAR DE MONITORAMENTO

O novo modelo em formato de brinco O premiado modelo de tag para colar

PLANOS DE APLICAÇÃO FLEXÍVEIS

Iniciante

•  Relatório de cio

•  Relatório de vacas com 

cio irregular

•  Relatório de suspeita de 

aborto

•  Relatório de vacas em 

anestro

Premium

Todas as aplicações de
Iniciante e Avançado, mais:

•  Estresse térmico de grupo

•  Relatório de consistência

de grupo

•  Relatório de rotina de grupo

Avançado

Todas as aplicações de Iniciante, 
mais:

•  Relatório de saúde

•  Relatório de novilha

•  Relatório de animais a examinar

•  Relatório de di culdades

•  Alertas de di culdades

eSenseTM Flex Tag cSenseTM Flex Tag

O que faz sentido 
pra você?



O plano para Gado Jovem fornece monitoramen-

to avançado da saúde das bezerras até seis 

meses de idade, permitindo a detecção precoce 

de problemas de saúde e, consequentemente, a 

prevenção do impacto na curva de desempenho 

e redução da mortalidade.

Comece monitorando as novilhas através do 

plano Iniciante para otimizar a taxa de concepção. 

Para as vacas, opte entre os planos Avançado ou 

Premium, próprios para monitorar a saúde, 

nutrição e bem-estar.

Heatime Pro + possibilita escolher entre colar ou brinco e o nível ideal de aplicações para 
a gestão de sua fazenda. Simples de instalar, usar e manter, o Heatime Pro + é facilmente 
atualizável e agrega valor desde o início.

 Maximize o potencial do gado jovem
reduzindo riscos e custos

 Otimize o monitoramento da reprodução de
novilhas do seu rebanho



A mais avançada solução em monitoramento 

Relatório de Cio
Conta com o índice de cio, baseado no aumento 

de atividade, queda de ruminação, dias do 
último ciclo e duração em maior atividade.

Também proporciona maior assertividade na 
concepção, indicando o melhor horário para 

inseminar.

Suspeita de Aborto
A ferramenta antecipa a con�rmação da perda 
da gestação de um animal prenhe, trazendo-o 

para a reprodução mais cedo. Isso reduz o 
prejuízo de mantê-lo mais dias em aberto na 

propriedade.

Relatório de Saúde
Melhore sua capacidade de gerenciamento com 
relatório individual de saúde, baseado em queda 

de ruminação e atividade.

Gestão de Grupo
Monitore em tempo real as variações da

ruminação e a atividade dos lotes/rebanho.



de cio, saúde, nutrição e gestão de grupo

Grá�co de Consistência de Grupo
Acompanhe o desvio de ruminação do lote, já que 

vacas de leite são animais de rotina e o 
esperado é a menor variação possível.
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