
Hyvää uutta vuotta!

Uusi nimi, samat ihmiset
2021 oli erityinen vuosi meille, koska veimme kaikki 
brändimme nimen AgroVision alle. Nimi AgroSoft on 
poistunut ja viime vuoden alusta asti olemme toimineet 
yhtenä AgroVisionina. AgroSoft on ollut osa AgroVisio-

nia jo useamman vuoden ajan. Vahvistaak-
semme asemaamme globaaleilla markki-
noilla maatalousalan ohjelmistojohtajana, 

halusimme jatkaa yhtenäisellä nimellä. 

Tämä ei vaikuttanut saamaasi palveluun: edelleen samat 
luotettavat kontaktit, ainoastaan nimi muuttui. Ymmä-
rrämme, että asiakkaiden täytyy saada tottua tähän 
muuttuneeseen nimeen. Ymmärrämme tämän, mutta 
uskomme teidän pääsevän nopeasti jyvälle.

Uusia investointeja ja tuotekehittelyä
2021 oli meille myös strategian ja investointien osalta 
mielenkiintoinen ja toivomme toki, että 2022 on vielä 
merkittävämpi vuosi. Tällä hetkellä työstämme uuden 
sukupolven sikatalousohjelmaa ja suurimmat satsauk-
semme ja investointimme kohdistuvat siihen. Ohjelma 
tulee ensisijaisesti olemaan pilvessä ja lisänä siinä on jo 
esittelemämme PigVision mobiili-sovellukset. Ohjel-
mointi pilveen on hankalaa ja kallista sekä ikävä kyllä 
tämä odottaminen varmasti koettelee hermojanne. Voin 
ylpeänä kertoa, että ensimmäiset innovaatiot julkaisim-
me jo 2021 ja ilolla Kerron, että vuonna 2022 niitä tulee 
lisää. Sikapuolen tuotepäällikkömme, Camilla Søgaard, 
kertoo näistä lisää.

Toivon, että tämä päivitys antaa teille tarvitsemanne 
lisätiedon siitä mitä on tulossa ja jos  mielen päälle jää 
kysymyksiä, niin otan niitä mielelläni vastaan.

Jacob Rasmussen
Toimitusjohtaja

Ensinnäkin toivotamme kaikille menestystä vuodelle 2022. Toivomme, että perheesi 
on turvassa ja terveenä. Tässä kirjeessä haluaisimme antaa teille tiedon tuotteistam-
me ja mitä olemme juuri nyt kehittämässä, jotta teillä olisi parhaat mahdolliset  
työkalut tallentaa tietoa ja seurata tuotantoanne tämän tiedon avulla.
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PigVision Mobiilisovellukset

2021 olemme lisänneet ominaisuuksia mobiilisovelluk-
siimme. PigVision Mobile Sows, esimerkiksi on saanut 
uuden näkymän, josta pääsee suoraan kirjaamaan 
tapahtumia (ei siis tarvitse mennä työlistan tai emakon 
numeron kautta) ja olemme myös lisänneet koosteen 
päivän ja viikon tapahtumista. Olemme myös lisänneet 
toimintoja siitoseläinten hallintaan. PigVision Mobile 
Growers, voit työskennellä kokonaispainojen kanssa ja 
olemme lisänneet työlistoille huomioit. Olemme myös 
uudistaneet PigVision Mobile Growers-sovelluksen 
ulkoasun. Tähän syynä on, että PigVision Mobile 

Growers-sovellus on osa uutta pilveen vietyä välikas-
vatukseen ja lihasikoihin keskittyvää ohjelmaamme, 
AgroVision Growers. 

Aloitimme tämän osalta pilotilla belgialaisten asiak-
kaidemme kanssa. Pilotin jälkeen esittelemme tämän 
tuotteen AgroVision Growers muissa maissa.

MyAgroVision ja analyysimme 
sikatalouteen
Viime vuonna esittelimme MyAgroVision-asiakaspor-
taalin, josta löytyvät AgroVisionin analyysit ja raportit. 
Tämän portaalin kautta teemme tietosi helposti saata-
ville selkeinä, interaktiivisina raportteina missä ja milloin 
niitä tarvitsetkin.

Uusia innovaatioita ja tuotteita

www.agrovision.com/fi



Vertailuanalyysi
2022 lisäämme raportteja sikapuolen analyyseihimme. Esimerkiksi Multi Site Monitori emakoil-
le vertailuraportti, jossa voit helposti vertailla tilojesi tuloksia organisaatiosi vertailuryhmään, 
tai AgroVisionin vertailuryhmään. Eri vertailuryhmät on toki myös mahdollista suodattaa pois. 
AgroVision vertailuryhmässä on näkyvillä tilat, jotka ovat antaneet suostumuksensa tilansa tie-
tojen lisäämisestä nimettömänä vertailuryhmässä. Luomme myös mahdollisuuden suodattaa 
tietoja maakohtaisesti, eli kansallinen vertailu tulee myös mahdolliseksi lähikuukausina. Camilla Søgaard

Tuotepäällikkö, siat

Operatiivinen monitori
Operatiivinen monitori antaa sinulle selkeän kuvan 
päivittäisistä tapahtumista ja paremmat tuotannon 
hallinnan työkalut ohjaamaan toimintojasi. Voit 
helposti klikkailla läpi tiineytysten, porsimisten, 
vieroitusten, huomioeläinten ja porsaskuolleisuuden 
raportit. Operatiivista monitoria voivat käyttää kaikki 
PigVision käyttäjät ja se on osa ohjelmaa.

Siemennysryhmä monitori
Siemennysryhmä monitorilla voit seurata emakoitasi 
ryhmänä ja seurata uusintojen, porsimisten ja vieroi-
tuksien tuloksia kyseiselle ryhmälle tiineytyksestä 
vieroitukseen. Ovat ryhmäsi sitten kalenteriviikkojen 
perusteellla luotuja tai käytät muita siemennysryhmiä, 
Siemennysryhmä monitori on vastauksesi. Kun ensim-
mäisen kerran olet tehnyt asetukset, raportti on valmis 
käytettäväksi. Siemennysryhmä monitoria voivat käyt-
tää kaikki PigVision käyttäjät ja se on osa ohjelmaa.

Multi Site Monitori emakoille
Uudella Multi Site Monitor emakot (MSM) voit verrata 
eri tiloja, joka on kätevää useaa tilaa pyörittävälle 
yrittäjälle tai neuvojalle, jolle on annettu oikeudet 
tarkastella useita tiloja. Tämä on erillinen tuote, eikä 
kuulu PigVision-ohjelman hintaan.

Saatavilla MyAgroVisionissa:



2022, tukitiimimme on jälleen valmiina vastaamaan 
kysymyksiisi ohjelmistoistamme. Voit olla yhteydessä 
WhatsAppilla, sähköpostitse ja puhelimitse. Virka-ajan 
ulkopuolella löydät vastauksia apu sivustoiltamme help.
pigvision.com tai help.myagrovision.com.

Toivottavasti näemme myös kasvokkain 2022. 
Helmikuussa olemme tavattavissa Tampereella 
Atrian liha-akatemiassa ja lokakuussa Helsingissä 
Maatalouskonemessuilla. 

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi uusien 
raporttien osalta, niin Outi Suomilammi, palvelee teitä 
mielellään.

AgroVisionin viisas ohjelmisto

AgroVision tuottaa erikoistuneita ohjelmistopa-
ketteja koko maataloussektorille. Tuhannet 
sikatilalliset käyttävät AgroVisionia päivittäin. 
AgroVisionin ohjelmat auttavat tilan hallinnassa. 
Haluaisitko tietää lisää muusta ohjelmistosta, jota 
tarjoamme maatalousalalla. Olkaa hyvä ja ottakaa 
yhteyttä meihin puhelimitse +358 50 555 1488 tai 
support-fi@agrovision.com

AgroVision Finland
Vuohiojantie 56
23140 HIETAMÄKI

AgroVision:   
Smart software
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Olemme käytettävissäsi myös 2022

www.agrovision.com/fi

Outi Suomilammi 
puhelin +358 (0)40 029 1488
o.suomilammi@agrovision.com


