
Fördelar med PigVision Mobile
l  Gör registreringar och se uppdaterad information 
 direkt i stallet. 
l  Inga papperslistor behövs.
l  Snabb, enkel, tillförlitlig och säker.
l  Tillgång till uppdaterad information för alla.
l  Kan användas online och offline.
l  Möjlighet att skanna suggan eller suggkortet 
 för identitet.

Direkt registrering ute i stallet
Många registrerar fortfarande händelser i stallet 
på papperslistor. Informationen från listorna förs 
därefter över till en dator. Med PigVision Mobile 
kan du istället enkelt göra alla registreringar direkt 
i din telefon eller surfplatta. Då har du alltid till-
gång till den senaste informationen. Skriv suggans 
nummer eller skanna suggans streckkod så visas 
hennes information på din mobila enhet,  där du 
också gör din registrering. 

PigVision Mobile 
Alltid tillgång till den senaste informationen

PigVision Mobile är en app, ett mobilt program, för att registrera händelser i grisstallet. Programmet 
skickar automatiskt den registrerade datan till ditt PigVision och du slipper dubbelarbete. Genom att 
arbeta med PigVision Mobile sparar du tid och kan enkelt ta fram aktuell information som underlättar 
det dagliga arbetet. 



Ta beslut utifrån uppdaterad och tillförlitlig information
Genom att registrera data direkt i PigVison Mobile minskar risken för fel. 
Registrerad information skickas till ditt WinPig och du kan få  direkt insyn 
i besättningens aktuella situation. Utifrån informationen kan du fatta rätt 
beslut och vidta åtgärder. Med PigVision Mobile sparar du tid och det blir 
enklare att fatta beslut. 

PigVision Mobile kan användas på telefoner eller 
surfplattor, med operativsystemen iOS eller Android. 

Smarta dataprogram 
från AgroVision

Agrovision har ett engagemang för 
lantbruk och erbjuder specialiserade 
dataprogram för hela lantbruks
sektorn. Tusentals grisföretagare i 
världen använder dagligen 
AgroVisions program i sitt dagliga 
arbete och som hjälpmedel för sin 
företagsstyrning. 

Vill du veta mer om PigVision eller 
PigVision Mobile? Besök vår 
hemsida agrosoft.eu

AgroVision
Vuohiojantie 56
23140 HIETAMÄKI
p.050 55 1488
support-fi@agrovision.com
www.agrovision.com/fi

21
.0

82

AgroVision:   

Smarta program  

och appar

I PigVision Mobile kan betäckning, grisning och avvänjning 
registreras direkt i stallet, vilket sparar tid.    

Gör det enklare 
och smidigare 
med PigVision 

Mobile!

www.pigvision.com


