
Natychmiastowa rejestracja danych 
Za pomocą aplikacji PigVision Mobile Growers można w 
prosty sposób wprowadzić wszystkie dane do swojego 
smartfona, aby mieć pod ręką szczegółowe informacje 
dotyczące tuczników. Dane dotyczące padnięć, dostaw 
warchlaków, przeniesień, leków i zużycia paszy można 
rejestrować na urządzeniu w trybie online lub offline. 
Rejestracja może odbywać się z podziałem na lokalizacje 
lub partie, a z jednego konta można mieć dostęp do wielu 
ferm.

Zalety programu PigVision Mobile Growers
• Możliwość skanowania lokalizacji za pomocą 
 kodu QR
• Wyniki w trakcie trwania tuczu 
• Rejestracja danych z podziałem na partie lub 
 lokalizacje 
• Podsumowanie wsadów 
• Praca w trybie online i offline
• Możliwość optymalizacji codziennych 
 czynności i wprowadzania zmian

PigVision Mobile Growers 
Informacje dotyczące tuczników w zasięgu ręki

Aplikacja PigVision Mobile Growers umożliwia wprowadzanie wszystkich danych dotyczących fermy do 
urządzenia mobilnego. Dostarcza ona informacje w czasie rzeczywistym dotyczące upadków, leków, 
przeniesień i zużycia paszy w stadzie. Automatycznie wymienia dane z programem do zarządzania 
PigVision Online, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu innym zadaniom.

Rejestracja danych 
dotyczących padnięć, 
przeniesień i leków



Skanowanie lokalizacji
W każdym oknie rejestracji można wybrać lokalizację lub partię. Infor-
macje na temat konkretnej lokalizacji / partii są wyświetlane w górnej 
części ekranu.

Podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie 
rzeczywistym i wiarygodnych informacji
Program PigVision Mobile Growers zapewnia natychmiastowy wgląd 
w kluczowe dane w trakcie tuczu, co pozwala na podejmowanie 
odpowiednich decyzji i działań oraz umożliwia zapobieganie 
problemom. 

Inteligentne oprogramowanie 
firmy AgroVision

Firma AgroVision dostarcza pakiety 
specjalistycznego oprogramowania 
dla całego sektora rolniczego. Tysiące 
hodowców trzody chlewnej codzien-
nie korzystają z pakietów AgroVision. 
Dzięki temu oprogramowaniu mogą 
kontrolować swoje przedsiębiorstwa. 
Chcesz dowiedzieć się więcej o PigVision 
lub jednej z wielu dostępnych wersji 
oprogramowania AgroVision dla sektora 
rolniczego? Prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu +31 (0)570 664 111 
lub adresem info@agrovision.com.
  

AgroSoft Poland  
ul. Jackowskiego 4
89-100 Nakło nad Notecią

Tel. +48 52 386 07 02
Tel. kom. 601 657 869
Tel. kom. 662 143 634
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AgroVision: 

Agricultural software

www.agrovision.com/pl/mobile


