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All�ex Livestock Intelligence

Heatime™ Pro+
Elastyczny, scentralizowany, wysokowydajny monitoring krów 
dla dużych i szybko rozwijających się gospodarstw mlecznych
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Heatime™ Pro+ jest potężnym, a jednocześnie łatwym w obsłudze, komputero-
wym systemem służącym do zaawansowanego monitorowania stad krów mlecz-
nych. Dzięki zaawansowanym możliwościom monitorowania, śledzeniu historii 
życia krów i bogatym możliwościom analizy danych, eliminuje domysły i niespójno-
ści w ocenie stanu reprodukcji, zdrowia, żywienia i dobrostanu każdej krowy. 
Pozwala na wczesne i proaktywne działanie w celu złagodzenia efektów zdarzeń, 
które uniemożliwiają krowom osiągnięcie pełnego potencjału genetycznego i wydaj-
ności mlecznej.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, doskonałej obsłudze i wsparciu za pośrednictwem 
dostępu mobilnego, wszystkie główne codzienne zadania, jak również zaawanso-
-wane funkcje, są łatwo dostępne z każdego miejsca i w każdej chwili.
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1 Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem All�ex Monitoring, aby uzyskać więcej informacji i zaktualizowaną 
listę zintegrowanych programów komputerowych.

2 Tylko dla systemów zarządzania halą All�ex/SCR. Dostępne tylko w wybranych regionach. 
Sprawdź dostępność w Twojej okolicy u swojego przedstawiciela All�ex Monitoring.

Zwiększ produktywność całego stada dzięki wydajnemu 
monitorowaniu stanu zwierząt w czasie rzeczywistym.
• Niezrównana dokładność wykrywania rui, z precyzyjnymi wytycznymi    
 dotyczącymi czasu inseminacji
• Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dla proaktywnego,    
 zindywidualizowanego zarządzania zdrowiem
• Wgląd w racje żywnościowe i kwestie żywieniowe
• Wykrywanie i analiza czynników środowiskowych w celu podjęcia     
 optymalnych decyzji

Uzyskaj zaawansowane możliwości monitorowania krów w celu 
podejmowania decyzji w oparciu o dane 
• Wzmocnione monitorowanie całego stada 
• Bogate, kon�gurowalne raportowanie i zarządzanie kartami krów
• Integracja z zewnętrznym oprogramowaniem do zarządzania stadem1

• Bezproblemowa integracja z kompleksowym systemem zarządzania halą   
 udojową 1,2

Zyskaj elastyczne rozwiązanie, które dostosowuje się do 
zmieniających się potrzeb 
• Wybór kolczyków do uszu lub identy�katorów na szyję 
• Elastyczne plany poziomów zastosowań
• Dwie opcje płatności
• Możliwa rozbudowa wraz z Twoim gospodarstwem
• Łączność i sterowanie w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca 
• Łatwy w użyciu, kon�gurowalny interfejs
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Co ma dla Ciebie 
znaczenie? 

WYBÓR KOLCZYKÓW DO USZU
LUB IDENTYFIKATORÓW NA SZYJĘ 

Nowy kolczyk do uszu Wielokrotnie nagradzany identy�kator na szyję

ELASTYCZNE PLANY POZIOMÓW ZASTOSOWAŃ

Startowy
• Raport na temat Krów w Rui

• Raport na temat Krów w Fazie 

Spokoju Płciowego (Anestrus)

• Raport na temat Krów 

z Nieregularnymi Rujami

• Raport na temat Prawdopodobień-

stwa Zajścia w Ciążę

Premium
Wszystkie zastosowania startowe 

i zaawansowane, plus:

• Rutyna Grupowa – Raport 

na temat Stresu Cieplnego

• Wykres Codziennej Spójności 

Grupy

• Wykres Rutyny Grupowej

Zaawansowany
Wszystkie zastosowania

startowe, plus:

• Raport o Stanie Zdrowia

• Raport o Niebezpieczeństwach

• Alert o Niebezpieczeństwach

• Raporty na temat Młodych Krów

• Generator Raportów

eSenseTM Flex Tag cSenseTM Flex Tag
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WYBIERZ SWÓJ PLAN PŁATNOŚCI

GO (subskrypcja)

• Identy�katory i sterownik kupowane 
są z góry

• Miesięczna subskrypcja planu 

zastosowań, na podstawie 

liczby identy�katorów

• Możliwość aktualizacji w dowolnym 

momencie

Heatime Pro+ oferuje możliwość wyboru kolczyków do uszu lub identy�katorów na szyję, planu 
poziomów zastosowań i opcji płatności. Łatwy w instalacji, użytkowaniu i konserwacji oraz łatwy 
do rozbudowy, Heatime Pro+ zapewnia wysoką wartość od samego początku, z długotermino-
wą ochroną inwestycji.

UP (z góry)

• Identy�katory i sterownik 
kupowane są z góry

• Plan zastosowań opłacony z góry na

   krócej niż: 3\7 lat lub żywotność baterii 

danego identy�katora

• Dodatkowe identy�katory są kupowane 

w ten sam sposób
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Najbardziej zaawansowane rozwiązanie

Podejrzenie konieczności 
przeprowadzenia aborcji

Raport na temat Rui

Raport o Stanie Zdrowia Zastosowanie Rutyny Grupowej –
Wykres Przeżuwania

Wykres Spójności Grupy Wykres Rutyny Grupowej
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w zakresie monitorowania rui, zdrowia, żywienia i grup

Sterownik 
Heatime Pro+ 

Identy�katory 

Wieża Kontroli:
centrum serwisowe

Podstawowy system
zarządzania

Zewnętrzne systemy
zarządzania stadem

Dodatkowe
Anteny

SKALOWALNE ROZWIĄZANIE

WYBIERZ WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE DLA WŁAŚCIWEJ POPULACJI

Zoptymalizuj monitorowanie rozrodu jałówek 
poprzez wykorzystanie wielu planów zastosowań 
w gospodarstwie
Możesz teraz w ekonomiczny sposób monitorować jałówki 
za pomocą Startowego planu zastosowań, aby zoptymali-
zować wskaźniki poczęć, razem z planem Zaawansowanym 
lub Premium dla krów, w przypadku których istnieje więcej 
zagrożeń dla zdrowia, żywienia i dobrostanu. Startowy plan 
zastosowań dla jałówek zapewnia tylko i wyłącznie monito-
rowanie rozrodu i może być stosowany z innymi planami 
zastosowań (Zaawansowanym lub Premium) w gospodar-
stwie. Ze względu na naturalne przemieszczanie się zwie-
rząt pomiędzy populacjami, identy�katory mogą być 
przypisane do konkretnego zwierzęcia przez cały cykl jego 
życia. System automatycznie udostępnia funkcje zastoso-
wań dla wszystkich oznakowanych zwierząt w zależności 
od ich populacji, co pozwala na dużą elastyczność.

Zmaksymalizuj potencjalną wartość młodych 
osobników przy jednoczesnym ograniczeniu 
ryzyka i kosztów
Zastosowanie All�ex Young Stock zapewnia zaawanso-
wane monitorowanie stanu zdrowia cieląt do szóstego 
miesiąca życia, co pozwala na bardzo wczesne wykrycie 
początku problemów zdrowotnych, czasami nawet 
przed pojawieniem się objawów klinicznych. Dzięki 
wczesnemu wykrywaniu możesz szybko rozpocząć 
leczenie lub w inny sposób zainterweniować, zmniej-
szając zużycie leków, zapobiegając wpływowi na krzywą 
wzrostu cielęcia lub na jego przyszłą wydajność, 
w konsekwencji zmniejszając śmiertelność. Zautomaty-
zowane monitorowanie i wykrywanie pozwala zaosz-
czędzić czas i  zmniejszyć uzależnienie od wykwali�ko-
wanych pracowników.
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