
De meest geavanceerde oplossing 
voor tochtdetectie en gezondheidsmonitoring

S E N S E H U B T M B E E F



OM GOEDE LANDBOUW PRAKTIJKEN OP BASIS VAN 

DIERENWELZIJN EN INNOVATIEVE 
MANAGEMENTOPLOSSINGEN AAN TE NEMEN IS HET 

ESSENTIEEL DAT U DE  REPRODUCTIE VAN UW DIEREN 

MAXIMALISEERT EN HUN GEZONDHEID 
VERBETERT OM EEN GEZONDE EN UITERST 

KWALITATIEVE PRODUCTIE TE GARANDEREN.



SenseHub™ is een innovatieve, unieke oplossing die 
vruchtbaarheids- en gezondheidsmonitoring voor uw 
dieren biedt, en zo de winstgevendheid maximaliseert 
en de managementtijd en -kosten vermindert.

DE PERFECTE COMBINATIE VAN VOORTPLANTINGSPRESTATIE EN 
DIERENWELZIJN DIE DE KWALITEITSASSURANTIE TEN GOEDE KOMT.

Het gebruik van innovatieve methoden voor het beheer van rundveebedrijven is 
essentieel voor de verbetering van de prestaties van het bedrijf en helpt het 
niveau van het dierenwelzijn verhogen, met veilige en gezonde producten 
voor de consument als gevolg.

Monitoring rond de klok van de voortplantings-, gezondheids-, voedings- en 
welzijnstoestand van de individuele koe of kudde verstrekt precieze informatie 
om het voortplantingsvermogen van uw kudde te optimaliseren, waardoor 
u de genetische kenmerken ervan kunt verbeteren. Ook kan u eventuele 
gezondheidsproblemen tijdig identificeren, diagnosticeren en behandelen, 
waardoor effecten op de prestatie van het bedrijf vermeden en de klinische 
behandelingskosten verminderd worden. Er wordt ook precieze en tijdige informatie 
over de doeltreffendheid van de eventueel genomen acties verstrekt.

De SenseHub™-technologie zorgt voor een beter bedrijfsmanagement, 
optimaliseert de winstgevendheid, verhoogt de rol van de veehouders en 
dierenartsen en focust vooral op het welzijn van de runderen en de gezondheid 
van de resulterende producten.

SenseHub™ is een technologie die de volledige productieketen verbetert en de 
reputatie, kwaliteit en eigenheid van een uitstekend product zoals vlees beschermt.



SenseHub™ is een modulaire oplossing die het gedrag van de dieren analyseert 
op het vlak van activiteit, herkauwen, vreettijd en andere toestanden, waardoor 
nauwkeurige en precieze informatie verstrekt wordt over de voortplanting en 
gezondheid van individuele dieren en kuddes.

We hebben SenseHub™ ontwikkeld om de productiekwaliteit te 
optimaliseren, het kweekvermogen te maximaliseren en de 
gezondheidstoestand van uw dieren snel en door middel van een kleine 
investering te verbeteren.

Het systeem is Plug & Play, gemakkelijk te installeren en gebruiken dankzij de 
elegante en intuïtieve interface. Het is ook ontwikkeld en gebouwd om modulair 
en schaalbaar te zijn, aanpasbaar aan een groeiende kudde en om het even 
welke veranderingen aan uw bedrijf door het toevoegen van halsbanden en 
door naar verschillende toepassingsniveaus te gaan naargelang de doelstellingen 
(startersniveau voor optimaal beheer van reproductieve aspecten; geavanceerd 
niveau voor individuele gezondheidsmonitoring: premiumniveau voor 
monitoring van groepsgedrag).

Het SenseHub™ -systeem kan geïntegreerd worden met sommige van de 
toonaangevende boerderijbeheersoftwareoplossingen: de gegevens van de 
koeienkaart en de voornaamste gebeurtenissen moeten slechts eenmaal ingevoerd 
worden, wat heel wat tijd spaart.

START MET HET GEBRUIK VAN  SENSEHUBTM 
EN U ZULT DE VOORDELEN SNEL MERKEN!



Voornaamste voordelen:

Components

V E R B E T E R D
dierenwelzijn

V E R H O O G D E
efficiëntie

V E R M I N D E R D E
werkuren

Controller
Dankzij de SenseHub™-controller 
die zowel een antenne als 
controle-eenheid is,  kan het 
systeem gegevens ontvangen 
van de sensoren en ze direct 
verwerken, alvorens ze 
beschikbaar te maken via het 
internet.

De gevestigde technologie 
verbetert altijd en wordt 
up-to-date gehouden 
met software-updates die 
uitgevoerd worden via de 
SenseHub™-controller.

Bewezen technologie 
en lichtgewicht, 
gemakkelijke 
toepassing en hoge 
betrouwbaarheid.

U KUNT DE SENSEHUB™-GEGEVENS BEKIJKEN OP EEN COMPUTER, MOBIEL APPARAAT (SMARTPHONE OF TABLET) OF EEN 
SPECIAAL TOUCHSCREEN MET GEÏNTEGREERDE COMPUTER.

cSenseTM Flex Tag eSenseTM Flex Tag



UNIEKE TECHNOLOGIE HET MEEST 
INNOVATIEVE MONITORINGSYSTEEM

EEN OPLOSSING DIE PAST BIJ ELKE BEHOEFTE

Waarom SenseHubTM kiezen?

T O C H T

G E Z O N D H E I D

A F K A LV E N

V O E D E R E N

H I T T E S T R E S S

R O U T I N E

Nauwkeurige identificatie van de piektijd voor inseminatie en optimalisatie 
van het inseminatie percentage

Vroege detectie van de gezondheidsproblemen van elk individueel dier of 
kudde en vermogen om onmiddellijk op te treden met een consequente 
vermindering van de kosten en het gebruik van antibiotica

Melding van problemen rond het afkalven om zo mogelijke 
gezondheidsproblemen vroegtijdig op te merken

Ondersteuning bij het bepalen van de meest geschikte voederstrategie
 op kuddeniveau en nauwkeurige indicatie van de doeltreffendheid van het 
rantsoen of wijzigingen van het voederpatroon

Realtime informatie over hittestress in de kudde en verificatie van het effect
van mogelijke getroffen maatregelen

Realtime informatie over plotselinge, geplande of onvoorziene veranderingen 
binnen elke kudde om het negatieve effect op het vee te minimaliseren



WE VERBETEREN DE ROL VAN DE VEEHOUDER DOOR TE ZORGEN VOOR HET 

WELZIJN VANUW DIEREN EN DOOR
DE EFFICIËNTIE VAN UW BEDRIJF TE VERHOGEN.
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VOOR INFORMATIE, EEN PERSOONLIJK ADVIES GESPREK, OF PRESENTATIE VOOR EEN (STUDIE) GROEP OP LOCATIE

KLANTENDIENST:      KLANTENDIENST@SCRDAIRY.COM

KEES POLS:   0031 658862030  KEES.POLS@SCRDAIRY.COM

WILLEM DOTINGA:  0031 622788120   WILLEM.DOTINGA@SCRDAIRY.COM

www.allflex.global


