SCR Heatime® Pro Systém
Nyní dostupný s 5 novými funkcemi

by Allflex
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NOVÁ TVÁŘ MLÉČNÝCH FAREM
V dnešní době jsou mléčné farmy stále větší a komplikovanější
než kdykoli předtím – a čím větší farma, tím náročnější je její
řízení.
Tím, jak se farmy konsolidují do stále složitějších provozů s
několika zaměřeními a podnikatelé zakládají nové chovy
dojnic, faremní manažeři tak často zastávají i pozici
obchodního manažera. Zaměstnanci, poskytovatelé
profesionálních služeb, konzultanti, nejrůznější dodavatelé a
samozřejmě samotná stáda musí být řízeni účinně a
efektivně se současným zachováním hlavní pozornosti na
užitkovost a welfare zvířat.
Pokročilé monitorovací a řídící technologie a nástroje jsou
dnes pro úspěch mléčné farmy nezbytné.
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Zlepšete vaše možnosti řízení se systémem SCR Heatime® Pro
SCR Heatime Pro je pokročilý, přesto stále uživatelsky jednoduchý
centralizovaný monitorovací systém, vytvořený pro velké mléčné farmy a
podniky s několika stády.
SCR Heatime Pro poskytuje výkonné funkce, které zjednodušují a zlepšují
proces rozhodování v několika oblastech:
Reprodukce
Zdraví a welfare
Výživa
Telení
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Začněte při řízení používat výkonná data
Efektivní přístup a návaznost přesných a pokročilých dat od jednotlivých krav, skupin a stád.
Detailní karta krávy - Počínaje od data narození, se zaznamenáváním a popisem celoživotních událostí
Řízení skupin
Logické kontroly – Ověření vkládaných dat zajišťuje kvalitu a spolehlivost databáze
Hromadné úpravy a reporting – Úspora času

Přizpůsobte vašim potřebám
Vytvořte, definujte a změňte celou řadu dostupných hlášení či základní portál. Díky tomuto flexibilnímu
řešení mohou různí uživatelé rychle a jednoduše přistupovat k těm informacím a datům, které pro ně
mají největší význam.
Uživatelé si mohou vytvořit své vlastní hlášení díky široké nabídce dostupných možností
Hlášení lze importovat a exportovat

Využívejte uživatelsky příjemný nástroj
Dělejte efektivní rozhodnutí na základě dostupných dat o aktuální situaci v provozu díky tomuto
rychlému a citlivému řídicímu systému.
Uživatelsky přívětivé prostředí a výkonné zpracování získaných dat minimalizuje systémový čas
odezvy a umožňuje uživatelům rychlý přístup k hlášením, provádět změny a sdílet informace
Několik uživatelů s přístupem 24/7 k datům pro management krav

Rozšiřujte se díky variabilnímu řešení připravenému pro jednoduché začlenění do
provozu
Vaše investice je chráněná díky systému, který je vytvořen pro jednoduchou integraci a disponuje
možnostmi propojení s řešeními třetích stran, volitelné upgrady a sjednocení některých dojíren.
Jednoduchá softwarová integrace s nejvyspělejšími programy na řízení stáda* - využívejte vaše
stávající pracovní postupy pro ještě jednodušší používání a větší úsporu času
Bezproblémová integrace do kompletního řídicího systému některých dojíren
V závislosti na použité technologii je možné propojení s doplňujícími řešeními– selekční branky,
průchozí váhy, individuální krmení aj.

*Integrace možná s následujícími systémy: DC305, PCDart, DHI, HERDE, Bovisoft , Uniformagri a další.
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Hlášení říje

Hlášení Pravděpodobnost březosti

REPRODUKČNÍ MANAGEMENT
Kromě velice přesného automatického vyhledávání říjí a monitorování zvířat pracuje systém SCR
Heatime Pro také jako efektivní nástroj k řízení reprodukce.
Pokročilý nástroj Index říje založený na aktivitě, křivce přežvykování, délce říje a doby uplynulé od
posledního cyklu – Zlepšuje vyhledávání říjí a snižuje falešné říje během březosti, čímž omezuje
potřebu kontrol na případné zmetání
Samostatná hlášení Krávy k inseminaci a Krávy v říji – Usnadňuje naplánování denních činností
Hlášení falešné říje skupiny – Zdokonaluje vyhledání říjí u skupin na pastvě nebo vždy při zvýšené
aktivitě celé skupiny
Skupina detailních hlášení cystických a anestrických krav – Pro rozšířené monitorování
reprodukčních problémů
Doporučení k zasušení na základě body condition score (BSC) – Pro zvýšený výkon v příští laktaci

Nová funkce Pravděpodobnost březosti – Vypočítá pravděpodobnost březosti a možné
zmetání pro všechny krávy po inseminaci.
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Zdravotní hlášení

Funkce Skupinová rutina

MANAGEMENT ZDRAVÍ A WELLBEING
Vylepšete možnosti řízení zdravotního stavu díky celoživotní historii krávy a individuální možnosti
zdravotních hlášení.
Krávy jsou řazeny ve zdravotním hlášení dle stupně závažnosti
Monitoring a reporting průběhu telení – Pro vylepšené sledování a náhled na nemoci při otelení,
reprodukční problémy a klíčové ukazatele stáda
Protokoly z návštěvy veterináře – Detailní protokoly a seznam doporučených postupů po
návštěvě veterináře
Sledování obtíží po celou dobu laktace – Dále i po otelení

NOVÁ funkce Skupinová rutina – Aktualizace v reálném čase zvýrazňují neobvyklou aktivitu
nebo přežvykování na úrovni skupin nebo celého stáda a ukazují tak na možné problémy jako šíření
nemoci, skupinová panika, stres a další.
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Graf konzistence skupiny

MANAGEMENT VÝŽIVY
Změny ve výživě lze sledovat a řídit pomocí systému SCR Heatime Pro s možností náhledu na
vzorce průměrného přežvykování skupin i celého stáda.
Individuální složení krmné dávky – Individuální krmení na dojírně i mimo dojírnu na základě
předdefinovaných hlášení
Management efektivnosti krmení – Díky monitorování odchylek v přežvykování mezi krávami a v
porovnání s dlouhodobým vývojem ruminace
NOVÁ funkce Konzistence skupiny – 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.
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Hlášení Potíže při otelení

MANAGEMENT TELENÍ

Sada aplikací ProCalve™ zahrnuje upozornění, které vám pomůže zajistit bezpečný zdravotní stav
vašich krav v kritickém a citlivém období okolo porodu.
NOVÉ Upozornění na potíže před otelením – Dostávejte upozornění v reálném čase a získejte
informace o kravách zažívající neobvyklý stres během telení na základě doby, po kterou je nízká
ruminace.
NOVÉ Upozornění na potíže po otelení – Minimalizujte dopad onemocnění spojených s
telením díky včasnému upozornění na problém po otelení. Systém SCR detailně monitoruje
každou krávu během prvních dnů po porodu a poskytuje specifické upozornění na potíže v
případě, kdy se přežvykování zastaví na úrovni, která není považována za normální.
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Index teploty a vlhkosti

INDEX TEPLOTY A VLHKOSTI (THI)
Pečujte o wellbeing vašeho stáda efektivněji díky monitorování teploty a vlhkosti k vyhledání
tepelného stresu a jeho dopadu na vaše krávy.
Klimatické a vlhkostní senzory instalované ve stáji a připojené k systému SCR Heatime Pro
umožňují monitorování prostředí
Systém vás upozorní v případě překročení nebo propadu THI nad/pod nastavené limity
Kromě přímých přínosů pro dobré životní podmínky zvířat, funkce rovněž snižuje náklady
spojené s ochlazováním a mzdové náklady
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Řešení SCR HEALTHYCOW24®
Buďte stále připojeni – kdekoli, kdykoli!
Řešení SCR HealthyCow24 umožňuje uživatelům Heatime Pro zůstat připojení k farmě díky nové
mobilní a internetové aplikaci.
Plně mobilní
Zůstaňte připojeni a kontrolujte vaši farmu, ať už jste kdekoli. Díky přístupu k datům z mobilního
zařízení nebo počítače můžete dostávat upozornění a hlášení v reálném čase a neustále tak být
informováni o dění na farmě.
Rozšířené řízení
Lepší rozhodnutí na základě dat díky rychlému náhledu na aktuální situaci s možností zobrazení
hlášení a grafů jednotlivých krav, skupin nebo stáda
Pokročilý servis
Spolehlivý přístup k faremní m datům s online zálohou, možností obnovení a jednoduchými
upgrady přes vzdálený přístup.

MOŽNOSTI INSTALACE S DLOUHÝM DOSAHEM

SCR
Heatime Pro

BU (Základní jednotka)

500M*

Třídění

Dojírna

Suchostojné krávy

Stáj

200M*
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200M*

SCR
Heatime Pro

NANO
BU (Základní jednotka)

Dojírna

Stáj

Třídění

500M*

2.5km

Suchostojné krávy

NANO

DF800

BU (Základní jednotka)

Stáj

* Typický rozsah radiofrekvenční Základní jednotky SCR: 200 – 500 m v závislosti na rozložení farmy
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Investice do systémů SCR s rychlou dobou návratnosti
Systémy SCR Heatime se vyznačují velice rychlou dobou návratnosti investice – obvykle se
prostředky vrátí během několika měsíců.
Systémy šetří čas a náklady v několika oblastech provozů na mléčné farmě. Radikálně snižují čas
věnovaný personálem k vizuálnímu vyhledávání říjí a zdravotních problémů. Náklady se rovněž
šetří oproti programům hormonálně řízené reprodukce a při kontrolách březosti a příjmy se zvyšují
díky lepšímu zabřezání (= conception rate), zkrácení mezidobí a souvisejícímu nárůstu mléčné
užitkovosti. Nemoci lze odhalit dříve, než se sníží produkce a umožní tak rychlou léčbu, která
napomůže předejít dalšímu zhoršování stavu nebo ztrátám na zvířatech. Dodatečný čas je ušetřen
díky řídícím datům a hlášením, které v krátkém okamžiku nabízí pohled na úrovni jednotlivých krav
a celého stáda.
K tomu navíc s pomocí aplikace na výpočet návratnosti, SCR nabízí chovatelům personalizované
odhady doby s potřebnou přesností, jak dlouho bude trvat plné splacení jejich investice do
systému SCR Heatime.
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Specifikace produktu
Maximální množství senzorů

6000*

Kompatibilita senzorů

H-LD, HR-LD, HR-LDn

Karta krávy

Celoživotní historie dat

Skupiny stáda

Stádo lze rozdělit na několik skupin

Více stád

V systému je možné spravovat několik stád

Selekční branka

Až 5 selekčních branek s 2 nebo 3 směry

Rozhraní třetích stran

Ano. Kontaktujte svého lokálního zástupce nebo partnera SCR pro více informací a aktualizovaný seznam podporujících
systémů třetí strany.

Uživatelé

Několik, přizpůsobitelný základní portál pro přístup a oprávnění různých uživatelů.

Dálkové pokrytí

Typický dosah radiofrekvenční Základní jednotky SCR je 200 – 500 m v závislosti na rozložení farmy

* Maximální množství podporovaných senzorů se může lišit v závislosti na rozložení farmy. Přezkoumání společností SCR je vyžadováno před zakoupením
a instalací systému.

Nový HR-LDn senzor
• Stejné funkce jako senzor HR-LD – monitoruje říje a zdraví
• Vylepšená mechanika a elektronika, včetně nového čidla pro vyšší výkon a nového
NFC čipu pro efektivnější budoucí řízení funkcí senzoru
• Inovovaný software – spolehlivější s lepší možností budoucích aktualizací
• Volitelná nová uzavírací přezka tvořena jednou částí představuje pevnější provedení
a drží konec obojku na jednom místě

Velikost

84.1 mm x 64.5 mm (3.3 in x 2.5 in)

Hmotnost

98 gramů

Obal

Vodotěsný (IP68) s jedinečnou plastovou skladbou a dlouhou životností vytváří pevné a vzduchotěsné pouzdro chránící
mechanismus senzoru po celou dobu jeho živostnosti.

Provozní teplota

-30 až +50 °C

Očekávaná životnost baterie

7 let
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SCR. Make every cow count
SCR Headquarters
18 Hamelacha St.
4250440, Netanya, Israel
info@scrdairy.com
T: +972 (0)73 2406000
F: +972 (0)73 2466155

SCR Europe
Via Mattei 2, Loc-Gariga
29027 Podenzano (PC), Italy
screurope@scrdairy.com
Tel: +39 0523 1867200
Fax: +39 0523 1867299

SCR China
Floor 4, Building B,
Baoneng Center,
12 Futong Dongdajie,
Beijing, China
scrchina@scrdairy.com
Tel: +86 (0)10 84785055
Fax: +86 (0)10 64378717
Mob: +86 158 1011 7679

SCR North America
2013 South Stoughton Rd.
Madison, WI 53716, USA
NAmerica@scrdairy.com
Tel: +608 237 3170/1/2
Fax: + 608 237 3173

SCR LAR
R. Dona Francisca 8300
BL.B-Modulos 7 e 8
Distrito Industrial Joinville/
SC-Brasil-Cep 89239-270
scrlar@scrdairy.com
Tel: +55 47 3451-0500

Eurofarm systems s.r.o.
Puclice 72
345 61 Staňkov
info@eurofarm.cz
www.eurofarm.cz
Tel: +420 724 199 838

www.scrdairy.com I info@scrdairy.com
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