SCR HealthyCow24® Řešení

Buďte stále připojeni! Kdekoli! Kdykoli!
Řešení SCR HealthyCow24® umožňuje uživatelům systému
Heatime® zůstat připojeni k farmě díky nové mobilní a internetové aplikaci

Plně mobilní

Rozšířené řízení
Pokročilý servis

Plně mobilní
Zůstaňte připojeni a kontrolujte vaši farmu, ať už jste kdekoli. S přístupem k faremním
datům z mobilního zařízení nebo počítače získáte upozornění a hlášení a budete v
každém okamžiku připojeni v reálném čase a mít vše pod kontrolou.
- Aplikace pro webový a mobilní prohlížeč nabízí pohodlný přístup k vašim datům ze
systému Heatime
- Prohlížejte a upravujte data díky vzdálenému přístupu
- Dostávejte upozornění a hlášení na váš telefon v reálném čase, a to včetně
upozornění týkající se porodů

Rozšířené řízení
Dělejte lepší a přesnější rozhodnutí na základě aktuálních dat díky přehlednému zobrazení
nejdůležitějších údajů s možností zobrazení dat a grafů nižší úrovně podle jednotlivé krávy,
skupiny nebo celého stáda.
- Pracujte efektivněji díky informacím o aktuálním stavu krav a možností úpravy dat v terénu
- Vylepšete vaše rozhodování díky automaticky analyzovaným datům

Pokročilý servis
Zajistěte si spolehlivý přístup k vašim faremním datům, online zálohu a obnovu a
jednoduchý vzdálený upgrade softwaru.
- Faremní data jsou vždy v bezpečí díky online záloze a obnovení
- Udržujte pokrok díky vzdáleným upgradům software
Poznámka: řešení SCR HealthyCow24® vyžaduje nepřetržité připojení k internetu (3G nebo Wi-Fi); všechny funkce
aplikace nemusí být ve všech regionech dostupné – kontaktujte svého SCR dealera.
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