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Prilagodljiva, visoko zmogljiva 
rešitev za spremljanje prireje 
krav, ki ustreza vašim potrebam 
sedaj in dolgo v prihodnost.

UPRAVLJANJE PRIREJE KRAV
Pridružite se tisočem govedorejcev, ki že uporabljajo tehnologijo za spremljanje prireje. 
Z vodilno tehnologijo na svetovnem trgu bo vaše upravljanje s čredo krav bolj učinkovito.

•  Nove rešitve od vodilnega proizvajalca opreme za spremljanje prireje in opreme za 
   označevanje domačih živali

•  Zelo zanesljivo določanje pojatev z natančnim določanjem časa osemenitve

•  Dejanski vpogled v zdravstveno stanje črede in posamezne živali

•  Napredeno spremljanje celotne črede
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PRILAGODLJIVOST
Dobite prožno rešitev, ki se prilagaja 
vašim spremenljivim potrebam

• Izberite med vratno in ušesno znamko

• Prilagodljive  ravni uporabe glede na vaše potrebe

• Možnost uporabe na različnih elektronskih napravah

• Izbira načina plačila – UP (v naprej) ali GO (naročnina)
   and GO (subscription)

SenseTimeTM  je napredna, modularna rešitev za spremljanje prireje krav, ki zagotavlja zanesljive 
informacije o plodnosti, prehrani in zdravju tako posamezne krave kot celotne črede. Z SenseTimeTM 

boste govedorejci lahko, na podlagi zanesljivih podatkov, sprejemali odločitve za povečanje prireje mleka 
in mesa.

Ta napredna rešitev ponuja možnost izbire med ovratnico ali ušesno znamko, različnimi ravnmi 
spremljanja prireje krav, med različnimi načini plačila in med spremljanjem podatkov na raznih 
elektronskih napravah. Vse možnosti lahko nadgradite ali zamenjate glede na vaše potrebe. Namestitev, 
uporaba in vzdrževanje SenseTimeTM  sistema je zelo enostavno, ravno tako kot njegova nadgradnja. 
SenseTimeTM  je tako dragocena pomoč od začetka namestitve, kot dobra naložba za prihodnost.

ENOSTAVNOST
V enem dnevu se naučite 
vsestranske uporabe zaradi 
vgrajene enostavnosti

• Priključi & Delaj  namestitev (Plug & Play)

• Modularna in prilagodljiva rešitev, ki bo  
   rasla z vašo kmetijo

• Lahka in učinkovita uporaba

• Združljivost z vašo programsko opremo 
  za upravljanje kmetije*

*SenseTimeTM  je združljiv z večino programskih rešitev za upravljanje govedorejskih kmetij. 
Prosimo povežite se z vašim predstavnikom za firmo SCR/Allflex, če rabite več informacij.



Kaj naredi

IZBERITE MED UŠESNO ZNAMKO ALI OVRATNICO

Nova ušesna znamka Naša zmagovalna ovratnica

PAKETI  UPORABE*

Začetni paket
Poročilo o pojatvah

Krave z nepravilnimi pojatvami

Poročilo o sumu na zvrgavanje

Poročilo o izostanku pojatve

Napredni paket
Vse kar vsebuje Začetni paket

Poročilo o zdravju

Poročilo o kravah po telitvi

Poročilo o kravah, ki morajo biti 
pregledane

Poročilo o stresu

Alarm o stresu

Premium paket
Vse kar vsebujeta Začetni 
paket in Napredni paket

Čredno poročilo o pojatvah

Čredno poročilo o enotnosti

Čredno poročilo o rutinskem 
dogajanju

58

eSenseTM prožna znamka cSenseTM ovratnica

* Ravni uporabe so lahko različne med posameznimi pokrajinami. 
   Prosimo povežite se z vašim predstavnikom za firmo SCR/Allflex, če rabite več informacij.

SenseTimeTM je vedno smiseln ko se vaš posel spremeni, ko se vaše 
zahteve zvečajo ali ko želite izboljšati svojo rejo. Tu so možnosti za 
različnimi načini izbiro ravni uporabe, izbiro različnih elektronskih     



IZBERITE SVOJ NAČIN PLAČILA

GO (naročnina)

Znamke in anteno plačamo v naprej

Mesečno plačujemo za uporabo 
glede na število in vrsto znamk 

Sistem lahko kadarkoli nadgradimo 

UP (v naprej)

Znamke, anteno in uporabo plačamo v 
naprej

Uporaba za prožno znamko eSenseTM je 
3 leta / za  ovratnico  cSenseTM je 7 let

Uporabo plačamo samo za dodeljene 
znamke / ovratnice

Sistem lahko kadarkoli nadgradimo 

SenseTime ekran PC na kmetiji Mobilna oprema

UPORABITE VAŠO STROJNO OPREMO

sistem smiseln?
in obdelav. Sami lahko sestavite takšen SenseTimeTM  paket, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in 
prihodnjim zahtevam po prožnosti. Lahko izbirate med ovratnicami  ali ušesnimi znamkami in med 
naprav načini plačevanja investicije. 



Nadzorna plošča Kartica krave o osemenitvah

Rutina vročinskega stresa za čredo

Kartica krave o grafu pojatev

Kartica krave o drugih dogodkih

Najbolj napredne rešitve za spremljanje pojatev, zdravja, 

Kartica krave o grafu zdravja



prehranjevanja in skupnih dogodkov

SenseTime
antena

Znamke 

Web 
aplikacije

Kontrolni stolp: 
servisni in 

podporni center

Namestitev osnovnega 
sistema za 

upravljanje s kmetijo

Mobilne aplikacije

Upravljanje s čredo
za tretje osebe

Dodatne 
antene

ANTENA TUDI ZA POVEZOVANJE

Nastavitev

PoE

Znamke so združljive

Največ znamk

Trajnost znamk

Nadgradnja

Povezljivost

Združljivost

Funkcija SenseTime

Ena naprava služi kot antena in računalnik 

SenseTime antena napajamo preko Eterneta – ne rabi elektrike posebej

eSense  prožna znamka, cSense ovratnica

Pričakovana doba baterije: eSense  3 leta / cSense 7 let

 1,000 

Vse ravni na daljavo kadarkoli

Več oseb sočasno preko različne strojne opreme

Združljivost s programom za upravljanje kmetije

Pokrivnost 2,4 GHz – 802.15.4 SenseTimeTM antena pokriva 200m X 500m

OPREDELITVE
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