
WinOpti 
Wszechstronne narzędzie do optymalizacji

Wykorzystaj dzień z WinOpti
WinOpti to narzędzie do optymalizacji wszelkiego 
rodzaju receptur. Program opracowywany jest we 
współpracy z przemysłem paszowym, spożywczym i 
hodowlanym, uniwersytetami i doradcami. Możliwa jest 
praca z dawkami i recepturami pasz mokrych, suchych, 
dodatków i premiksów. Można optymalizować wszystkie 
rodzaje receptur. Program ma prawie nieograniczoną 
pojemność danych, zachowując jednocześnie łatwość 
użycia dzięki szybkości i elastyczności. Zawsze oblicza 
najtańsze rozwiązania na bazie zadanych parametrów. 
Praca na arkuszach kalkulacyjnych może należeć do 
przeszłości.

Dlaczego WinOpti?
WinOpti zapewnia żywieniowcom z branży paszo-
wej (zwierzęta hodowlane i domowe), przemysłu 
spożywczego i wytwórców premiksów, ide-
alne narzędzie do optymalizacji. Program pomaga 
opracowywać, zarządzać, przechowywać, analizować, 
współpracować i wymieniać receptury pasz. Wszystko 
po to, aby zwiększyć produktywność i zminimalizować 
koszty.

Oprogramowanie optymalizacyjne na miarę
WinOpti jest zaprojektowany w modułach, które 
można łączyć, aby spełnić wymagania każdego klienta. 
Użytkownik może zdecydować, które okna mają być 

aktywne i gdzie na ekranie mają być umieszc-
zone. Ikony skrótów umożliwiają szybki i łatwy 
wybór wymaganych funkcji. Rejestracje można 
przeprowadzić szybko i łatwo, ograniczając do 
minimum błędy przy wprowadzaniu danych.

Aby zapewnić przejrzystość, składniki pokarmowe 
można podzielić na różne grupy, np. pasze dla 
różnych gatunków zwierząt. WinOpti pozwala 
pracować z tymi samymi danymi, z różnych miejsc 
na świecie.

‘It is a flexible system, quick and easy to use. 
It is logically structured. The calculations 

are credible and you can search on virtually 
all data. Another advantage is that AFI’s 
application center in Argentina also uses 

WinOpti so you can follow each other’s work 
and have access to the same data.

 
Before we introduced WinOpti we searched 

the market. We tried at least 10 different 

systems but WinOpti won.’

 

Niels Rauhe (Arla Foods 
Ingredients) o WinOpti



Przede wszystkim pasze dla zwierząt, ale także żywność, nawozy lub
cokolwiek potrzebuje mieszania i tworzenia receptur!

WinOpti wyróżnia się na tle podobnego oprogramowania, 
ponieważ:
• Moduły WinOpti zapewniają dostosowanie programu i jego ceny 
 do indywidualnych potrzeb
• Prawie nieograniczone możliwości adaptacyjne
• WinOpti można zintegrować z dowolnymi systemami innych firm
• Szybkie i skuteczne wsparcie 
• Wysoce doświadczony w biznesie personel, zdolny do 
 innowacyjnego myślenia 
• Moduł raportowania oddziaływania na środowisko – 
 ślad węglowy 
• Połączenie z programem do zarządzania produkcją trzody 
 chlewnej PigVision
 
Zawsze gotowi do doradztwa i pomocy
Nasze wsparcie jest zawsze gotowe do doradztwa i pomocy przy 
konfiguracji i wprowadzeniu do  WinOpti. Wspólnie z klientem 
decydujemy, na których obszarach należy się skupić. Zawsze 
można zadzwonić lub napisać do nas e-mail. Ważne jest dla nas, 
aby rozpocząć optymalizację codziennej pracy tak szybko, jak to 
możliwe!

Inteligentne oprogramowanie
firmy AgroVision

Firma AgroVision dostarcza pakiety
specjalistycznego oprogramowania
dla całego sektora rolniczego. 
Tysiące hodowców trzody chlewnej 
codziennie korzystają z pakietów 
AgroVision.
Dzięki temu oprogramowaniu mogą
kontrolować swoje przedsiębiorstwa.
Chcesz dowiedzieć się więcej o 
WinOpti lub jednej z wielu 
dostępnych wersji oprogramowania 
AgroVision dla sektora rolniczego? 
Prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu +48 52 386 07 02 lub 
adresem info@agrovision.com.

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

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

info@agrovision.com
www.agrovision.com/pl
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AgroVision: 

Agricultural software

www.agrovision.com/pl/winopti


