
Zalety PigVision Mobile   
l  Szybka rejestracja i dostępność danych natychmiast.    
l  Eliminacja papieru.  
l  Szybko, łatwo i bezpiecznie.   
l  Zawsze aktualne informacje  o stadzie. 
l  Może działać online jak i offline.   
l  Możliwość skanowania kolczyków RFID.     
l  Skanowanie karty lochy przez kod kreskowy lub QR.

Natychmiastowa rejestracja na miejscu
Używając PigVision Mobile, można po prostu 
wprowadzić wszystkie rejestracje do smartfonu 
by mieć pełną informację o lochach pod ręką. 
Wyszukiwanie loch jest proste i szybkie. Wystarczy 
wpisać część numeru, zeskanować kod kreskowy 
lub kod QR z karty lochy albo zeskanować kolczyk 
RIFD by zidentyfikować zwierzę. Wszystkie dane 
Są natychmiast wyświetlane na ekranie urządzenia  
i można rozpocząć rejestrację.

PigVision Mobile 
Dane loch zawsze pod ręką

Aplikacja PigVision Mobile pozwala na łatwą rejestrację danych w chlewni. Program automatycznie 
synchronizuje dane z główną bazą, dzięki czemu unikamy podwójnej pracy. Praca z PigVision Mobile 
pozwala oszczędzać czas i zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Wszystko to ułatwia 
szybkie podejmowanie codziennych decyzji.

‘PigVision Mobile sprawia że 

codzienna praca  w chlewni jest 

bardziej wydajna.’ 

PigVision Mobile pozwala mi 

szybciej wykonywać pracę, bez 

zapisywania na papierze i z mniejszą ilością błędów. Używam list 

roboczych dla moich pracowników i dla siebie. Zeskanowanie 

karty lochy przywołuje natychmiast jej dane na ekranie i mogę 

od razu zacząć wpisywać nowe dane. Praca z PigVision Mobile 

pozwala oszczędzać czas i dostarcza wiarygodnych informacji 

w czasie rzeczywistym ułatwiając podejmowanie.

Harold  Grouve, ferma Grouve, Holandia



Doświadcz łatwości PigVision Mobile! 
Oprócz krycia, oproszenia i odsadzenia, PigVision Mobile pozwala rejestrować 
również kondycję loch (wagę, grubość słoniny). Ponadto działania takie jak 
wprowadzanie nowych knurów, brakowanie, upadki, przemieszczenia zwierząt 
i leczenie, mogą być również wprowadzane na miejscu w chlewni. Karta lochy 
z informacją o jej miotach jest zawsze dostępna. 

Przegląd wyników
W aplikacji można zobaczyć dzienne i tygodniowe wyniki fermy. Za każdym ra-
zem, gdy dane są wprowadzane w aplikacji, listy z wynikami są aktualizowane. 

Hodowla
PigVision Mobile Sows zawiera 
specjalne funkcje związane z 
hodowlą. Dostępny jest podgląd 
danych zwierząt hodowlanych 
oraz możliwość rejestracji 
zdarzeń ich dotyczących. Ist-
nieje opcja nadawania numerów 
prosiętom przy urodzeniu. Dane 
prosiąt z numerami (również z 
poprzednich miotów) dostępne 
są z poziomu karty lochy.  

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym i 
wiarygodne informacje 
Przesyłanie danych w aplikacji jest mniej podatne na błędy niż dokumentacja 
papierowa. Raz wprowadzone dane trafiają do programu zarządzającego za 
pośrednictwem bezpiecznego połączenia. Tym samym kanałem przesyłane 
są dane z bazy danych do aplikacji. Daje to natychmiastowy wgląd w bieżącą 
sytuację fermy, pozwala podejmować szybkie i trafne decyzje oraz działania.

Inteligentne oprogramowanie 
firmy AgroVision

Z pasji do rolnictwa, AgroVision 
dostarcza wyspecjalizowane pakiety 
oprogramowania dla całego sektora.
Tysiące gospodarstw używają 
programów AgroVision w codziennej 
pracy. Pozwalają one im kontrolować 
swoją firmę. 
Aby dowiedzieć się więcej na temat 
PigVision Mobile lub któregoś z wielu 
innych programów jakie AgroVision 
dostarcza dla sektora agro, prosimy 
o kontakt: 

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

Tel. +48 52 386 07 02
info@agrovision.com
www.agrovision.com/pl
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AgroVision:   

Agricultural  

software

Na liście oczekiwanych oproszen mozna rejestrować wiele loch równocześnie.

www.agrovision.com/pl/mobile


