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Forskellige størrelser driftbesætninger kræver en personlig individuel 
rådgivning. Kontakt os venligst og vi kommer gerne hjem til dig for et 
personligt møde. Vi sammensætter i fællesskab et koncept som præcis 
passer til din besætning. Det betyder at prisen også bliver individuelt afstemt 
efter hvor stor din besætning er.

En ting står dog allerede fast:
SMARTBOW® Animal Positioning System tjener hurtigt sig selv hjem og er 
en hjælp til dig som lægger vægt på en effektiv og individuel oversigt af sin 
besætning.

Har du interesse i SMARTBOW® Animal Positioning System?

• SMARTBOW® Animal Positioning System er nem at installere og kan let tilpasses 
dine individuelle ønsker

• Vores servicetekniker sørger for opstart og igangsætning

• Med smartphone har du altid alle data ved hånden uanset hvor du opholder dig

• Kan udvides til flere brugere, til flere sprog, flere bedrifter (gårde)

• Netværksopkobling til f.eks. dyrlæge, konsulenter, rådgivere m.m.

• Forberedt med komunikations-interface til styring af foderautomat, ventilation mfl.

• Via fjernsupport får du et hurtigt og præcist svar på dine spørgsmål

• Vore kundeservice står naturligvis altid gerne til rådighed

Alt fra én kilde - SMARTBOW® Pig

Software til besætningsstyring
Kom hurtigt i gang. Hent og installer programmet på www.smartbow.at

Plus

Avlsstyring:
Optegnelser over inseminationer, drægtighed, o.s.v.

Sundhedsstyring: 
Registrering af medicin, afvigelser 

Evalueringsstyring:
Udgifter, drægtigshedscyklus, …



Med SMARTBOW® Animal Positioning System kan du nu for første gang live følge din besætning og 
samtidig få informationer om et dyr er i brunst, kommet til skade eller er sygt etc. På PC og smartphone 
har du døgnet rundt, alle ugen dage et pålideligt og effektivt overblik over dine stalde.

SMARTBOW® Animal Positioning System arbejder på samme måde som en GPS til bil eller traktor. 
Hvert dyr får isat et øremærke som er udstyret med det modernste sensorik. Via modtagere i staldene 
og udendørsområderne bliver dyrenes position og bevægelse hele tiden registereret. 

Informationene bliver videresendt til serveren hvor de bliver analyseret og overskueliggjort via PC og 
smartphone. 

• Du kan følge det enkelte dyr live og ved altid hvor det opholder sig.

• Med en enkelt blik på din digitale staldplan kan du med det samme se om det enkelte dyr også 
befinder sig i det rigtige område.

• Tid er som sagt penge – besværlig søgen efter et enkelt dyr i en besætning som enten skal 
behandles, inseminieres eller andet, hører med SMARTBOW® Animal Positioning System fortiden til.

• Du kan målrettet søge efter et bestemt dyr i din besætning. 

Med SMARTBOW® Animal Positioning System har du nu mulighed for en individuel pleje af din 
besætning. Det giver dig såvel en økonomisk, som en tidsmæssig fordel i den daglige drift.

Hvad er et SMARTBOW® Animal Positioning System?

Hvordan fungerer SMARTBOW® Animal Positioning System?

Fordele ved SMARTBOW® Animal Positioning System

Da dyr som sagt ikke kan fortælle hvor hvordan det går dem kan du med SMARTBOW Animal 
Positioning System registrere og analysere det enkelte dyrs aktiviteter og bevægelsesmønster.
Er et dyr i brunst, kommet til skade, sygt, aggresiv eller er det lige op over at f.eks.en ko skal kælve, 
ændres dyrets daglig rytme sig. Med SMARTBOW Animal Positioning System genkendes sådanne 
abnormaliteter tidlig i forløbet.

Er koen „Lisi“ f.eks. særlig aktiv og viser typiske tegn på brunst, modtager du automatisk en meddelse på 
din PC eller smartphone.

Du kan med det samme forberede de nødvendige tiltag og dermed spare penge til medicin, dyrlæge, 
arbejdstid, foder og forkortede ventetid inden næste inseminering  m.m.

SMARTBOW® Animal Positioning System 
analysere din besætning bevægelsesmønster

Præcis registrering ved 
anvendelse af øremærke

Hurtig søgning af dyr i din besætning

Så meget spare du

Dagligt søger du efter            dyr i din besætning

Hver søgning tager ca.            minutter pr. dyr

Arbejdstimelønnen udgør ca. Dkr.            ,- 

Du spare ved brug af SMARTBOW® Animal Positioning System

                                          pr. dag

                                          eller årligt  

                                          minutter ekstra tid til rådighed til samvær med familie og fritidsaktiviteter 

2x10x135/60 = Dkr. 45

2

135

10

67x365 = Dkr. 16.425

20x365 = 7.300

Så meget spare du

Ifølge eksperter er de daglige udgifter Dkr. 26,- pr. ko i perioden fra den har kælvet til den 
bliver insemineret

Med SMARTBOW® Animal Positioning System kan perioden reduceres med ca.             dage

Du spare                                  pr. år, og ko

Ved 100 køer udgør beløbet                                           pr. år

10

260x100 = Dkr. 26.000

26x10 = Dkr. 260

Tidlige tegn på brunst, kvæstelser eller sygdom


