
Για καλύτερη απόδοση του κοπαδιού σας

Silent Herdsman



Με την απλή 
εγκατάσταση,
το Silent Herdsman θα
σας βοηθήσει να
κερδίσετε περισσότερα
χρήματα, να
εξοικονομήσετε χρόνο
και να διατηρήσετε το
κοπάδι σας υγειές
όπου κι αν βρίσκεστε.
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Παρακολουθήστε το 
κοπάδι σας όπου κι αν 
βρίσκεστε 
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Πως λοιπόν λειτουργεί 
το Silent Herdsman;
Σε κάθε αγελάδα τοποθετείται ένα περιλαίμιο, το 
οποίο παρακολουθεί την πορεία του οίστρου και της 
υγείας του ζώου 24 ώρες το 24ωρο και μεταδίδει τα 
δεδομένα ασύρματα στον υπολογιστή, laptop, κινητό ή 
tablet.

Το εξελιγμένο λογισμικό σας επιτρέπει να εντοπίσετε κάθε μία αγελάδα στην 
οθόνη σας και σε πραγματικό χρόνο και σας ειδοποιεί για οποιαδήποτε αλλαγή 
που αφορά την πορεία του οίστρου και της υγείας του ζώου.

Λαμβάνετε άμεσα mail ώστε να μην χαθεί καμία πληροφορία ζωτικής σημασίας. 
Το αποτέλεσμα; Μέγιστος χρόνος γονιμότητας, έγκυρες παρεμβάσεις υγείας και 
μεγιστοποίηση στην αποδοτικότητα της αρμεγής.

Δεν έχει αντίκτυπο στην καθημερινή ρουτίνα της φάρμας και οι δουλειές 
συνεχίζονται κανονικά. Επιπλέον το σύστημα λειτουργεί ακόμα και χωρίς σύνδεση 
internet. Με το my Silent Herdsman έχετε το κοπάδι σας στην παλάμη του χεριού 
σας και είναι ακόμα ευκολότερο να αυξήσετε την παραγωγή σας ακόμα και αν 
λείπετε από την φάρμα.

“Το Silent Herdsman είναι το πιο σύγχρονο σύστημα , χρησιμοποιεί 
προηγμένη τεχνολογία και έχει περισσότερες δυνατότητες 
επέκτασης. Ακόμα και όταν πήγα διακοπές είχα πρόσβαση από το 
τηλέφωνό μου.” 

Chris Corbett Rectory Farm, Oxfordshire UK
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Βασικά χαρακτηριστικά

Λογισμικό τεχνητής 
νοημοσύνης στο περιλαίμιο

Απλές αναβαθμίσεις 
λογισμικού

Υψηλής διάρκειας ζωής 
μπαταρία 

Απομακρυσμένη παρακολούθηση 
μέσω οποιασδήποτε συσκευής της 

επιλογής σας 

Ανθεκτικό υλικό για τα 
σκληρά περιβάλλοντα 

24/7 πραγματικά δεδομένα

Προηγμένος σχεδιασμός 
περιλαίμιου

Απλή και εύκολη στην 
χρήση οθόνη αφής 

Afimilk 
Silent Herdsman



Το mySilent Herdsman σας δίνει 
τα δεδομένα άμεσα
Όπως το Silent Herdsman system, έτσι και το mySilent Herdsman σας επιτρέπει 
να παρακολουθείτε άμεσα το κοπάδι σας οποιαδήποτε ώρα .

Η διαφορά είναι στην βάση δεδομένων (cloud-based) καθώς τα δεδομένα είναι 
διαθέσιμα μέσω internet και όχι μόνο σε έναν υπολογιστή, κινητό κλπ.

Έτσι, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε και οτιδήποτε κι αν κάνετε, μπορείτε να 
λάβετε δεδομένα οίστρου και υγείας, τα οποία θα σας βοηθήσουν να λάβετε 
σημαντικές αποφάσεις.

Με το mySilent Herdsman, έχετε όλο το κοπάδι στα χέρια σας και μπορείτε 
να το διαχειριστείτε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος και από 
οποιαδήποτε συσκευή.





Η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία με το mySilent 
Herdsman Health Alert
Το mySilent Herdsman Health Alert service αναπτύχθηκε για να παρέχει έγκυρη 
αναγνώριση της ασθένειας πριν καν παρατηρηθεί ή διαγνωστεί είτε από τον 
κτηνοτρόφο είτε από τον κτηνίατρο και βασίζεται σε 3ετή συνεχή έρευνα 
υποστηριζόμενη από το ίδρυμα Innovate UK.

Η 24x7 υπηρεσία παρακολουθεί συνεχόμενα την διατροφή και τον μηρυκασμό 
μέσω του ειδικού σένσορα στο περιλαίμιο. Ο ίδιος σένσορας αναγνωρίζει και τον 
οίστρο.

Τα γραφικά διαγράμματα παρουσιάζουν τον μέσο χρόνο που καταναλώνει η 
κάθε αγελάδα σε τροφή και μηρυκασμό. Ειδοποιήσεις στέλνονται κάθε φορά 
που τα δεδομένα διαφοροποιούνται σε κάθε αγελάδα. Οι χρήστες μπορούν να 
διαμορφώσουν τις παραμέτρους ευαισθησίας του συστήματος ειδοποίησης μέσω 
Silent Herdsman.

Όπως και στην αναγνώριση οίστρου, ειδοποιήσεις μπορούν να σταλούν σε 
οποιοδήποτε Smartphone, tablet, laptop ή υπολογιστή και μέσω της πρόσβασης στο 
λογισμικό Silent Herdsman και mySilent Herdsman.

Έχει αποδειχτεί με ακρίβεια και αξιοπιστία η αναγνώριση ακόμα και υποκλινικών 
περιπτώσεων σε φάρμες όπως κέτωση, μαστίτιδα, E. 
coli και άλλα.

Το software based service είναι μια προαιρετική επιλογή 
του mySilent Herdsman system, με ετήσια άδεια χρήσης.

“Η ακρίβεια των δεδομένων των ειδοποιήσεων υγείας είναι 
πολύ καλή. Η ικανότητα να αναγνωρίσεις την διαδικασία της 
διατροφής και του μηρυκασμού με βοήθησε πραγματικά στο 
ποιά απόφαση πρέπει να πάρω και πότε.” 

Andrew McKay Broughton Mains, Wigtownshire UK
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• Μεγιστοποιήστε τις επιτυχημένες σπερματεγχύσεις. 

• Μειώστε τα κτηνιατρικά έξοδα και τις αγορές ορμονών.

• Επιτύχετε καλύτερη παραγωγή γάλακτος.

• Βελτιώστε την λειτουργική αποδοτικότητα και πετύχετε μεγαλύτερα κέρδη.

• Μειώστε το κόστος εργασίας και αφήστε το προσωπικό να ασχοληθεί με τα άλλα 
βασικά καθήκοντα.

• Αποκτήστε καλύτερη απόδοση στο σύνολο της φάρμας σας.

Τα πλεονεκτήματα για εσάς

• Οργανώστε την καθημερηνή ρουτίνα και ελέγξτε το κοπάδι όταν βρίσκεστε 
εν κινήσει.

• Πάρτε γρήγορα και αποτελεσματικά αποφάσεις για την αναπαραγωγή.

• Εντοπίστε αλλαγές στην συμπεριφορά κάθε ζώου ανεξάρτητα που βρίσκεστε.

• Αποκτήστε πρώιμους δείκτες της υγείας των ζώων.

• Μειώστε τα λάθη και διαχειριστείτε το κοπάδι με ακρίβεια.

Περισσότερος ελεύθερος 
χρόνος από ποτε.

Εξοικονομήστε 
χρήματα



• Αναγνωρίζει την ασθένεια και καθορίζει την απαιτούμενη ενέργεια / θεραπεία 
νωρίτερα και από την οπτική παρατήρηση.

• Μειώνει το αντίκτυπο της ασθένειας στην παραγωγή γάλακτος.

• Προσφέρει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες υγείας για τον τοκετό και την 
μετάβαση.

• Ενισχύει την ακρίβεια της ανίχνευσης οίστρου.

• Προσφέρει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την απόδοση των 
ζώων επιτρέποντας τον κτηνοτρόφο να θέσει σωστές παραμέτρους για την 
μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης.

• Δημιουργείται κέρδος από σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω των άμεσων 
διορθωτικών πράξεων και της ελαχιστοποίησης των επιβλαβών επιπτώσεων 
στην απόδοση και την ποιότητας του γάλακτος.

Kevin & Sally Whistance Black House Farm, Herefordshire UK

“Οι συνολικές ημέρες από τον τελευταίο τοκετό μέχρι την 
επόμενη σύλληψη άλλαξαν από 403 σε 390 σε μόλις 12 μήνες. 
Βοηθάει ολοφάνερα στην κερδοφορία και θα το συστήναμε 
ανεπιφύλακτα.” 

Συμβάλει στις υγιέστερες και 
πιο αποδοτικές αγελάδες.





Το επόμενο βήμα
Η απόφαση για μία τεχνολογική επένδυση σύμφωνα με τις ανάγκες της φάρμα 
σας απαιτεί κάτι παραπάνω από μια συνάντηση για καφέ. Μέσα από τα χρόνια 
συνεργασίας με κτηνοτρόφους, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για την παρουσίαση του Silent Herdsman system, καθώς και τι να περιμένετε 
μετά την εγκατάσταση.

Λεπτομερής προσφορά
Θα σας παρέχουμε την πιο λεπτομερή προσφορά με βάση την καταλληλότερη 
εγκατάσταση σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η ερεύνα της περιοχής  μας βοηθάει 
να σιγουρευτούμε ότι η φάρμας σας έχει τη σωστή διαμόρφωση. 

Θα σας προσκαλέσουμε επίσης να επισκεφτείτε μία από τις ενδεικτικές μας 
φάρμες.

Εγκατάσταση
Παρέχουμε στους τεχνικούς μας τα απαραίτητα εργαλεία και την απαραίτητη 
εκπαίδευση για μια επιτυχημένη εγκατάσταση. Ωστόσο, προσφέρουμε επίσης 
υπηρεσίες εγκατάστασης, αν απαιτείται.

Hardware 

Ελεγκτής ΠεριλαίμιοBroadband 
Bridge

Κεραία Reader



Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να μάθετε πως Silent Herdsman μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και 

χρήμα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.afimilk.com

3ο χλμ Λαγκαδά Κολχικού, Θεσσαλονίκη
Τηλ/ Fax: +30 2394020400
mail: sales@milkplan.com | www.milkplan.com


