UNIFORM AGRI – NOWE OPROGRAMOWANIE

Przeglądanie nowych ofert oprogamowań do zarządzania gospodarstwem zawsze wzbudza
zainteresowanie. Zwykle to my prezentujemy oprogramowanie klientom. Znamy nasze oprogramowanie
bardzo dobrze, ponieważ pracujemy z nim od ponad 20 lat. Dzięki wykorzystaniu tego programu w naszych
gospodarstwach wiemy, jak rozwinęły się wymagania oraz jak najlepiej wykorzystać możliwości
oprogramowania.
Interesującym doświadczeniem dla nas jest, gdy sami zaczynamy poszukiwać nowego oprogramowania.
Szukaliśmy nowoczesnego programu do zarządzania stadem krów mlecznych, który odpowiadałby polskiej
specyfice zarządzania branżą mleczarską, nie tylko krów, ale i kóz. Postanowiliśmy rozpocząć współpracę z
Uniform Agri, widząc ich długą historię w branży, wykwalifikowany zespół oraz zasoby związane z
rozwojem programu. Kierując się wyborem oceniliśmy również, w jaki sposób pracowali nad ulepszeniem
wymiany informacji do zarządzania a wymianą danych pomiędzy oprogramowaniem używanym przez
urządzenia do doju.
Niedawno w jednym z gospodarstw, którym zarządzamy zmieniliśmy halę udojową. Wprowadziliśmy
system rybia ość firmy DeLaval dla stada 350 krów. Była to dla nas okazja do zainstalowania systemu
Uniform Agri, ponieważ chcieliśmy uzyskać znacznie więcej informacji z naszego oprogramowania do
zarządzania niż jest to możliwe z podstawowego oprogramowania w hali. Wiedzieliśmy, że Uniform Agri
może bardzo dobrze synchronizować dane z systemem DeLaval, więc to była doskonała okazja aby to
sprawdzić.
Oczywiście jesteśmy tacy sami , jak wszyscy poszukujący nowego oprogramowania. Porównujemy, jak
nowy system działa w porównaniu do oprogramowania jakie znamy, używamy. Często pierwszą reakcją jest
rozczarowanie, że niektórych funkcji brakuje. Następnie podczas stopniowego odkrywania nowych
możliwości programu, okazuje się, że rozwiązania jakie on proponuje są lepiej zaprezentowane lub
łatwiejsze w użyciu. Następnie można znaleźć nowe interesujące analizy, które zapewniają dodatkowe
dane dotyczące zarządzania. Bardzo szybko możemy docenić nowe funkcje, a stary system pozostanie w
tyle. Musimy być jednak szczerzy, potrzeba trochę czasu, chęci i szukania najlepszych rozwiązań, aby
odnieść sukces.
Po 4 miesiącach używania oprogramowania jesteśmy z niego zadowoleni.
najważniejszych dla nas wydarzeń:





Oto, niektóre z

Synchronizacja z systemem DeLaval poszła bardzo dobrze, dzięki temu mamy wgląd w wyniki
pomiaru mleka w systemie Uniform Agri. Możemy ustawiać wskaźniki hali udojowej oraz mieć
kontrolę z systemu Uniform Agri, jak również systemu DeLaval.
Pulpit nawigacyjny daje nam bardzo dobry przegląd stada z możliwością szybkiego zobaczenia
Kluczowych Wskaźników Efektywności i szybkiego zobaczenia zadań związanych z krowami.
Zastosowanie holenderskiego systemu analizy wydajności SPP, metody pozwalającej na porównanie
krów w różnych laktacjach i na różnych etapach laktacji na podobnej zasadzie.
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Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób możemy monitorować skuteczność inseminacji za
pomocą Q suma.



Jedną z metod oceny naszego żywienia jest monitorowanie poziomu białka mleka i mocznika.
Dzięki raportowi, jak poniższy przykład, możemy szybko zidentyfikować ewentualny brak
zbilansowania energii lub białka w diecie. Poniżej widzimy, że pokrycie zapotrzebowania białka w
diecie jest zadowalające, na co wskazuje poziom mocznika. Jednak fakt, że wiele krów ma niską
zawartość białka w mleku, budzi podejrzenie co do wartości energetycznej dawki.
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Aplikacja dla urządzeń Android lub iOS działa bardzo dobrze. Możliwość przeglądania i dodawania
danych przez telefon jest przydatna dla zootechnika. Oprogramowanie jest proste, czytelne i łatwo
możemy wprowadzać dane poza biurem.
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Mamy nadzieję, że niebawem w Polsce pojawią się nowe pomocne w zarządzaniu funkcje jak rejestr
weterynaryjny. Możliwość importowania raportów z Zeto o wydajności mlecznej krów jest już dostępna.
Liczymy również na nowe rozwiązania proponowane przez Uniform Agri.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania do zarządzania stadem bydła mlecznego
Uniform Agri, skontaktuj się z nami pod numerem 696 311 889.
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