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Klíčové výhody systému SCR Heatime® HR

Co je to systém SCR
Heatime® HR?

Říje

Zdraví

Telení

Výživa

Zvyšte produktivitu a klid na duši s aktuálně nejkomplexnějším a
samostatným systémem pro sledování zdravotního stavu krav a
reprodukce v reálném čase.
Díky jedinečné kombinaci sledování pohybové aktivity a aktivity
přežvykování, systém SCR Heatime® HR umožňuje rychlé
a přesné vyhodnocení vašich krav po stránce reprodukce,
zdravotního stavu, výživy a welfare.
Se zabudovanými pokročilými funkcemi nabízejícími dodatečná
včasná a uchopitelná data, můžete nyní s lepšími informacemi a
ještě s větší jistotou dělat rozhodnutí týkající se více aspektů vašeho
stáda a řízení farmy. Můžete zvýšit produktivitu a snížit náklady se
současným získáním lepšího přehledu o dění na vaší farmě.

Po roce používání Heatime® jsem překvapen, jak rychle
· naše problémové krávy zabřezávají
· a radikálně jsme snížili čas mezidobí
· se nám investice do Heatime® vrátila
Matthias Ludwig, zemědělský podnik “Am Bieleboh”
Beiersdorf, Německo
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Říje

Zdraví

SCR Heatime® HR výhody
detekce říje

Proč automatické
vyhledávání říjí?

Získejte více říjí a snižte falešně pozitivní říje. Používáním jedinečné
technologie detekování pohybu a jeho intenzity a zaznamenáním
doby ruminace systém SCR Heatime® HR rozezná vzorce chování
typické pro období říje (s výjimkou skutečně tichých říjí), čímž
nabízí opravdu výjimečnou přesnost vyhledání říje včetně
doporučení optimálního času inseminace.

Automatické vyhledávání říjí vám umožní zvýšit procento zabřezávání
bez nutnosti je vizuálně vyhledávat nebo odhadovat. Můžete snížit čas
a požadavky na kvalifikovaný faremní personál a zlepšit mezidobí, a
zároveň snížit závislost na používání hormonů.
Navíc dokážete snížit servis periodu a pozvednout genetickou kvalitu
vašeho stáda, což nakonec vede ke zlepšení celoživotní mléčné
užitkovosti.

Proč monitorovat
přežvykování?
Přežvykování je prověřený přímý ukazatel pohody a zdraví krav.
Chovatelé mléčného skotu, veterináři a poradci na výživu se již
spoustu let spoléhají na přežvykování sousta jako klíčový aspekt
zdraví dojných krav.
Úroveň přežvykování by měla být důsledně kontrolována pro brzké
rozpoznání nemocí. Včasná léčba zdravotních problémů může zkrátit
dobu onemocnění zvířete a omezit množství potřebných léčiv.

Proč používat
SCR Heatime® HR?



Spolehlivá identifikace krav v říji



Zkracuje mezidobí vašich krav



Minimalizuje falešně pozitivní říje



Zlepšuje využití genetického potenciálu stáda



Zlepšuje procento zabřezávání



Zvyšuje mléčnou užitkovost



Redukuje veterinární a inseminační náklady



Šetří efektivní čas, práci a náklady
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Aplikace skupinová rutina
Toto hlášení zvýrazňuje v reálném čase neobvyklou aktivitu nebo
přežvykování na úrovni skupin či stáda, a ukazuje tak na možné
problémy jako šíření nemocí, skupinová panika, stres nebo další
narušení denní rutiny na farmě.
Upozornění je kalkulováno na základě odchylky aktuálních dat
od historických hodnot a informuje chovatele o stávající situaci v
každé monitorované skupině.
Poskytuje:
• Denní (24 hodin) graf dle skupin pro každý parametr:
• 2 týdenní průměr ± zóny standardní odchylky.
• 2 týdenní průměr série rutiny skupiny.
• Aktuální data série skupiny (aktivita a přežvykování)
− tato křivka je aktualizována při každém novém otevření nebo
obnovení hlášení.
Aplikace zaznamená každou odchylku křivky aktuálních dat od
průměru, což může značit potenciální problém. To vám umožní rychle
reagovat a okamžitě přijmout opatření. Kontrolujte toto hlášení
každý den, obzvláště v situacích, kdy nejste fyzicky přítomni na farmě
(pomocí mobilního monitorování). Kdykoli proběhne naplánovaná
událost (léčba nebo jiná služba ve stáji), zkontrolujte zotavení.
Upozorní-li vás systém, ověřte stav skupiny a zjistěte příčinu (panika,
problém s dodávkou vody nebo mícháním krmiva u skupiny).

Denní průměr přežvykování stáda
5
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Telení

Výživa

ProCalve™ Nová sada upozornění v reálném čase v období
těsně před otelením a po otelení nabízející chovatelům
jedinečnou možnost nahlédnout na toto kritické období.
• NOVÉ Upozornění na potíže před otelením

Pohled na problematiku krmné dávky a výživy na úrovni
skupin umožňuje rychlou reakci na problém.
Vylepšete vaši výživářskou strategii díky rychlému pochopení, jak
vaše krávy reagují na změny ve výživě.

Cenné cykly přežvykování v grafu denní ruminace:

• NOVÉ Upozornění na potíže po otelení

• NOVÁ funkce Konzistence skupiny

Upozornění na telení Před / Po:

Sleduje a analyzuje dlouhotrvající trendy ruminace a zvýrazňuje
jakékoli nesrovnalosti na úrovni skupin jako např. změny ve
výživě, otevření nové silážní jámy, úprava složení krmné dávky,
výskyt shnilého krmení a jiné.

•
Každý bod grafu představuje denní průměr přežvykování
skupiny. Série nabízí křivku standardní odchylky výše uvedených
ruminačních cyklů.

Získejte důležité informace o kravách zažívajících neobvyklý
stres během telení

Minimalizujte dopad onemocnění spojených s telením díky
včasnému upozornění na problém po otelení

Systém generuje výstrahy pro krávy, které jsou 260 dní březí až po
dobu 5 dní po zaznamenaném telení.
• Systém vypíše krávy, u kterých byly zaznamenány potíže 3 dny
před zaznamenaným telením až po dobu 5 dní po zaznamenaném
telení, což je období, kdy je kráva vystavena zvýšenému riziku.
• Uživatelé SCR Heatime® Pro dostanou upozornění na potíže
díky danému hlášení během celé laktace. Potíže (dlouhá doba
bez přežvykování) nepředstavují konkrétní problém spojený
pouze s telením.
• Monitorování otelených krav: hlášení zobrazuje všechny krávy v
prvních 30 dnech laktace, kde sloupec Potíže značí DIM a čas, kdy
byly potíže zaznamenány (-3 <telení> +5)

• Hodnoty standardní odchylky reprezentují rozdíl mezi krávami ve
skupině, a takto lze interpretovat efektivitu krmení této skupiny:
• 
Kdykoli hodnota standardní odchylky (křivka) směřuje dolů,
variabilita přežvykování krav je nižší a účinnost krmení se zlepšuje.
Kdykoli křivka stoupá, znamená to zhoršující se účinnost krmení.

Nabízí náhled na to, jak změny v oblasti krmení ovlivňují krávy;
monitoruje a vyhodnocuje dlouhodobé trendy přežvykování a
zvýrazňuje nepravidelnosti na úrovni skupin:

• Podle doposud známých studií: hodnoty standardní odchylky
menší než 100 jsou dobré, hodnoty standardní odchylky nad 120
jsou špatné.

• Sledujte plánované i neplánované změny v oblasti krmení jako
např. otevření nové silážní jámy, změna poměru/složení krmné
dávky, shnilé krmení aj.
• Umožňuje včasné rozpoznání problému a nabízí skvělý nástroj
pro monitorování zotavení.
• Díky sledování denních rozdílů přežvykování napříč skupinou
nabízí náhled na stabilitu skupiny.

• Každé krávě se zaznamenanými potížemi by měla být věnována
speciální pozornost na nemoci spojené s telením, zotavením a
produkční křivkou.
6
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Užívejte jednoduchý,
kravám přívětivý systém

„Před používáním systému Heatime od SCR jsem byl zvyklý dělat
všechna rozhodnutí na základě vlastních zkušeností. Nyní, díky
Heatime se cítím kravám blíž a jsem si ve všech rozhodnutích jistější.“
Okamžitě jsem pochopil, jak systém funguje a moji zaměstnanci se to
naučili během 30 minut. Ale pro přesnější analýzy hlášení a upozornění
ruminace jsem potřeboval více času. Moji zaměstnanci dělají jen
některé věci, ale opravdu do hloubky využívám systém jen já.

Jednoduché uživatelské prostředí

Přehledné uživatelské prostředí s dotykovou obrazovkou je
snadné na používání a ovládat jej může kdokoli.

Alessandro Nicola – spoluvlastník a manažer stáda,
Farma Nicola Renato, Itálie

Vícejazyčnost

Získejte informace o říjích a zdravotním stavu v některém z mnoha
jazyků díky možnosti rychlé volby včetně kompletních grafů a
hlášení.

Bezproblémová instalace a nízké nároky na
údržbu
Bezdrátová instalace systému a senzorů je rychlá, jednoduchá a
bezpečná. Díky až osmileté životnosti baterie nevyžadují senzory
téměř žádnou údržbu a minimální výměnu během života krávy.

Nepřetržitá bezdrátová konektivita se všemi
senzory na dlouhou vzdálenost

Získejte data ze senzorů v reálném čase prakticky z každého
místa na farmě. Díky bezdrátovému pokrytí signálem s dlouhým
dosahem jsou data z měření pohybové aktivity a přežvykování
spolehlivě přenášena, ať už jsou vaše krávy kdekoli na farmě.
Můžete monitorovat skupiny umístěné v různých stájích bez
nutnosti, aby zvířata prošla přímo pod identifikační jednotkou.

8
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Vše v jednom - identifikace, vyhledávání říje a
zdravotní monitoring
Získejte maximální užitek z jediného senzoru se zabudovanou
funkcí identifikace, zdravotního monitoringu a vyhledávání říjí
s dlouhým dosahem. Senzor má zabudovaný optický kanál,
který umožňuje lokální identifikaci pro účely selekčních branek a
dojírenských systémů.

Mobilní a emailové upozornění na změny
klíčových událostí

Zůstaňte ve spojení s vaším stádem, ať už jste kdekoli. Nastavte si
systém, aby posílal upozornění podle vašich priorit.
Můžete tak jednoduše zůstat v obraze a odkudkoli řídit kritické
otázky týkající se reprodukce a zdravotního stavu.

9
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Ušetřete čas a peníze díky SCR Heatime® HR
Kombinujeme zkušenosti a oddanost výzkumu - 150 let referenčního naslouchání datům z přežvykování a inovativní technologie.

Maximalizujte návratnost
investice díky rozsáhlým
možnostem přizpůsobení
Upgradujte na rozšířené možnosti řízení

“V průměru ušetřím 1,5 až 2 hodiny denně. Nyní je
můj život o poznání jednodušší.”

Cenově efektivní upgrade z verze s dotykovým terminálem
na počítačové řešení SCR Heatime® Pro Systém. Využijte
vaše existující senzory pro ještě výkonnější, centralizovaný
management reprodukce a zdraví. Přidejte rozšířené možnosti
jako pokročilý reporting, celoživotní historie krav, vzdálený přístup
a integrace s dojírnou SCR a manažerskými programy třetích stran
k řízení stáda.

Joel Sutter, manažer stáda,
Fertile Ridge Dairy, USA

Volitelný upgrade pro podporu vašeho růstu

Rozšiřte váš systém spolu s růstem vašeho stáda, který si žádá
změnu. Volitelné prvky umožňují jednoduše přidávat komponenty
k existujícímu řešení jako vysoce účinný selekční systém,
identifikační sadu na dojírně, zvětšení pokrytí signálu a další.

Vzdálená aktualizace softwaru v senzorech
chrání vaši investici
Využijte naplno rozsáhlé komunikační možnosti pro lepší
management senzorů. Oboustranná, bezdrátová komunikace do a
ze senzorů umožňuje jednoduchý vzdálený update softwaru, čímž
usnadňuje údržbu a chrání vaší investici.

10
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Komponenty

SCR Heatime®
HR Terminál

Základní jednotka Napájecí zdroj
(BU)

Terminál SCR Heatime® HR se skládá z
dotykové obrazovky a výstražného světla.

Bezdrátová základní jednotka s dlouhým
dosahem (BU) přijímá informace ze
senzorů a přenáší je do systému několikrát
za hodinu, takže informace v systému jsou
aktuální v každém okamžiku; bez ohledu
na to, kde se kráva právě nachází. Základní
jednotka BU je rovněž schopná posílat
data do senzorů, a díky tomu lze provádět
softwarové aktualizace senzorů nebo další
pokročilé operace.

Terminál zpracovává data získaná ze
senzorů přes základní jednotku (BU)
nainstalovanou na farmě. Pomocí
pokročilého algoritmu a bez nutnosti
použití počítače systém nabízí výstupy v
podobě hlášení a grafů, díky kterým můžete
pracovat efektivněji a s větší jistotou.

12
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Multi-trafo zajišťuje připojení terminálu
Heatime® HR k elektrické síti. Zásobuje
elektřinou všechny připojené komponenty
Heatime®.

Senzor SCR HR LDn

Kompletní obojek

Senzor SCR HR LDn nepřetržitě monitoruje přežvykování,
pohybovou aktivitu a její intenzitu, čímž zajišťuje bezkonkurenční
přesnost detekce říje a zdravotního monitoringu. Celkový počet 12
mikro buněk, kdy každá dokáže uložit data ve dvou hodinových
blocích umožňuje ukládaní dat v senzoru po dobu 24 hodin.

Kompletní obojek se skládá z pásku, senzoru a vyvažujícího závaží.
Obojek je umístěn tak, aby senzor byl v levé horní části na krku
krávy.
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SCR HealthyCow24®

Plně mobilní

Zůstaňte připojeni a kontrolujte vaši farmu, ať už jste kdekoli. S přístupem přes mobilní zařízení nebo počítač dostávejte
upozornění a grafy v reálném čase, zůstaňte ve spojení a neustále v obraze.

Díky SCR HealthyCow24® si můžete vzít svoji farmu všude s
sebou - na svém smartphonu, tabletu nebo počítači tak máte v
každém okamžiku vše pod kontrolou, i když nejste přímo na farmě,
a to díky konstantnímu připojení Wi-Fi a 3G.

Rozšířené řízení

Dělejte lepší rozhodnutí díky komplexnímu obrázku o situaci na farmě a rychlému přístupu ke grafům a hlášení na úrovni krav,
skupin i stáda.

Pokročilý servis

Uchovejte všechna faremní data v bezpečí díky online záloze a obnovení, pokročilé podpoře a údržbě.

14
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Technické specifikace

Zákaznická podpora
500m*

Základní
jednotka

Suchostojné
krávy

SCR Heatime®
Terminál

20
0

m*

Produkční stáj

Dojírna

Třídění

SCR se řídí heslem, že každá kráva se počítá, a proto také nabízí
jedinečnou podporu koncovým uživatelům přes rozsáhlou síť
partnerů a distributorů. Naše struktura podpory včetně www.
scrdairy.com, která poskytuje přístup našim partnerům do
Partnerské zóny a do Řídící oblasti instalační základny umožňující
jim spravovat všechny aktivní komponenty SCR a přistupovat k
modulu online zákaznické podpory.
Zákaznický servis SCR je dostupný našim partnerům umožňující jim
tak poskytnout technickou asistenci a podporu chovatelům přímo
v terénu na farmě, což zajišťuje rychlou a přesnou informovanost
pro koncového uživatele.

* Typický dosah radiofrekvenční základní jednotky: 200 - 500m v závislosti na podmínkách farmy

Maximální množství
senzorů

Až 600 bez selekční branky
Až 400 se selekční brankou
Maximální množství podporovaných senzorů záleží na uspořádání farmy a je založen na prohlídce farmy
týmem SCR

Kompatibilita senzorů

SCR H-LD, SCR HR-LD, SCR HR-LDn

Historie dat

1 rok

Řízení skupin

Stádo lze rozdělit až na 10 skupin

Podpora selekčních branek

Až 4 selekční branky se 2 či 3 směry

Rozhraní třetích stran

Přes HealthyCow24®

Dlouhý dosah

Typický dosah radio-frekvenční antény: 200-500 m,
v závislosti na podmínkách farmy

16
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Školení pro úspěch
Kombinujeme zkušenosti a oddanost výzkumu - 150 let referenčního naslouchání datům z přežvykování a inovativní technologie.

Tréninky pro všechny kategorie produktů jsou organizovány ve třech rozličných oblastech:

Vzhledem k tomu, že úspěch vaší farmy závisí na zdraví a
produktivitě každé jednotlivé krávy, SCR se řídí tím, že každá kráva
se počítá, a proto nabízí nejlepší možnou podporu v oblasti školení.
Během let SCR Akademie vytvořila programový kurz šitý na míru
požadavkům uživatelů. Právě tímto se liší nabídka SCR Akademie
- obsáhlý a plnohodnotný trénink pro uživatele i technické
pracovníky.

Zóna SCR Akademie na www.scrdairy.com nabízí registrovaným
partnerům možnost si zobrazit a stáhnout nejaktuálnější
tréninkové materiály SCR, včetně ukázkových videí, tréninkových
prezentací, e-learningových modulů, technické dokumentace a
ostatních materiálů. Zóna rovněž obsahuje kalendář plánovaných
tréninků, kde se lze online registrovat na další školení.

Technický trénink
Naše technické tréninky nabízejí náhled na základy systémů Heatime®.
Umožňuje nadefinovat iniciální konfiguraci, vytvářet skupiny a vkládat
zvířata do systémů. Kromě toho tento trénink poskytne informace
týkající se selekčních branek a cloudové platformy SCR HC24®.

Techničtí pracovníci v SCR Akademii jsou do jednoho faremní
nadšenci s mnohaletými zkušenostmi poskytujícími školení, které
odpovídají nejvyšším standardům v oboru.
SCR trénink je dostupný pro všechny tři oblasti činností:

Systémový trénink

Cow Intelligence

Cílem těchto tréninkových setkání je pomoci uživatelům získat
maximální výhody z grafů a hlášení systému Heatime®. Získejte
uchopitelné informace pro proces rozhodování pomocí čtení a
interpretace dat z Heatime® HR.

Špička na trhu monitorovacích systémů

Milking Intelligence

Pokročilá řešení v oblasti dojení

Trénink faremního managementu

Herd Intelligence

Díky tréninku faremního managementu se dozvíte, jak pracovat s
aplikacemi ohledně zdraví, výživy a telení dostupnými v systémech
Heatime® - Skupinová rutina, Konzistence skupiny, ProCalve™
a Pravděpodobnost březosti. Naučte se, jak Heatime® dokáže
identifikovat a upozornit vás na problémy jako šíření nemoci, neobvyklé
trendy přežvykování na úrovni skupin, nemoci spojené s otelením nebo
zmetání u krav po inseminaci.

Výkonné a přizpůsobitelné řídící systémy
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Zóna SCR Akademie
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