
monitoring krów smaXtec
Wykrywanie rui i wycielenia 

Monitorowanie temperatury, cykli picia i stanu zdrowia
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smaXtec Basic oferuje następujące funkcje i zalety

smaXtec BASIC
Wykrywanie rui i wycielenia

Monitorowanie temperatury, cykli picia i stanu zdrowia

Basic Bolus smaXtec 
jest podawany każdej kro-
wie i nieprzerwanie mierzy 
temperaturę i poziom 
aktywności. Dzięki temu 
każde zwierzę może być 
indywidualnie monitoro-
wane przez całą dobę.
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Aktywność

Temperatura

Automatyczne i niezawodne 
wykrywanie rui 
Lepsze wskaźniki cielności i  
zmniejszenie liczby dni otwartych

Wczesne powiadomienie o  
nadchodzącym wycieleniu  
Informacje na temat terminu  
wycielenia umożliwiają wprowa- 
dzenie wszystkich odpowiednich 
działań w tym zakresie

Monitorowanie częstotliwości 
pobierania wody 
Silna korelacja między pobie-
raniem wody i paszy oznacza, 
że wszelkie nieprawidłowości 
mogą być natychmiast wykryte

Ciągły pomiar temperatury 
Rzeczywista temperatura ciała 
możne być śledzona w dowolnym 
momencie

Wczesne wykrywanie  
stresu cieplnego 
Działania mające na celu  
zmniejszenie cieplnego mogą  
być podejmowane już na  
wczesnym etapie

Wczesne wykrywanie zaburzeń 
zdrowotnych i indywidualny  
monitoring zdrowia 
Unikalna kombinacja parametrów 
temperatury i aktywności pozwala 
na wcześniejsze wykrycie zaburzeń 
zdrowotnych, umożliwiając szybkie 
podjęcie odpowiednich działań.

€

Oszczędza czas 
Eliminując rutynowe czynności, 
takie jak ręczny pomiar tempera-
tury ciała



Korzyści z pomiarów  
bezpośrednio w żwaczu

smaXtec oferuje unikalny na skalę światową system  
do monitorowania stada przez całą dobę.

 Gromadzenie i rejestrowanie dokładnych i 
wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym

 Unikalna możliwość monitorowania zacho-
wań związanych z piciem i wycieleniem oraz 
ciągłego pomiaru temperatury ciała

 Bolus nie wymaga serwisowania. Nie  
wymusza żadnej dodatkowej pracy przy  
krowie ani nastawiania urządzeń systemu.

 Brak ryzyka obrażeń zwierząt ponieważ brak 
urządzeń używanych zewnętrznie

 Sensor nie może zostać utracony

 Pełna identyfikacja i porównywalność – 
wszystkie dane są wyraźnie przypisane do 
konkretnego zwierzęcia i zapisane

Bolusy podawane są doustnie i pozostają w czepcu z powodu własnego ciężaru. 
Takie umiejscowienie zapewnia szereg korzyści.

 

System smaXtec składa się z

1 bolus – czujnik umieszczony w żwaczu do 
pomiaru temperatury i aktywności 

2 Infrastruktura – zawiera urządzenia odczy-
tujące do bezprzewodowej transmisji danych 
i czujniki klimatyczne do pomiaru klimatu w 
oborze

3 Messenger – centralna platforma infor-
macyjna z zalecanymi działaniami – zawsze i 
wszędzie

Twoje korzyści

 Solidny, gotowy do użycia system ze zin-
tegrowanym połączeniem internetowym i 
przejrzystą, łatwą w użytkowaniu obsługą

 Informacje i zalecane działania bezpośrednio 
dostępne w dowolnym miejscu i w każdym 
czasie bezpośrednio na smartfonie lub kom-
puterze

 Bezobsługowy system ze zdalną obsługą i 
wsparciem 

Jak działa system smaXtec?
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Czujnik klimatu
Pomiar temperatury i 
wilgotności otoczenia

2

Stacja bazowa
Automatyczna 
transmisja wszys-
tkich danych 

Chmura smaXtec
Baza danych i analiza

Messenger
Dostęp do danych krów i 

zalecane działania

3

Bolus Basic
Pomiar tempe-
ratury i poziomu 
aktywności 

Repeater
Rozszerzenie sieci 
bezprzewodowej

Czujniki Urządzenia sczytujące Dostęp do danych

1



smaXtec MESSENGER 
Twoje centrum informacyjne

Elastyczność
Dane mogą być udostępniane 

lekarzom weterynarii,  
personelowi i doradcom

Dostępność 24/7
Dostęp do danych  

krowy i stada w czasie  
rzeczywistym

Automatyczne  
powiadomienia 

bezpośrednio na urządzenie 
mobilne (iOS, Android)

Mniejsze
obciążenie pracą 

Informacje są przejrzyste  
i wyczerpujące

Wsparcie smaXtec
Bezpośredni i szybki  
dostęp do wsparcia  

smaXtec

Pulpit nawigacyjny smaXtec

 Na liście zadań widać na pierwszy rzut oka, które 
zwierzęta potrzebują twojej uwagi i jakie działania  
należy podjąć 

 Status reprodukcji z przeglądem obecnego stanu 
płodności stada

 Status zdrowia zawierający wszystkie informacje  
na temat zwierząt wymagających uwagi

Testuj smaXtec Messenger za  
darmo za pomocą konta demo!
http://messenger.smaXtec.com



smaXtec dostosowuje się do twoich potrzeb –  
w odniesieniu do liczby zwierząt lub  

preferowanej metody płatności.

Elastyczne  
warunki płatności
Wybierz metodę płatności, która najbardziej  
Tobie odpowiada.

Infrastruktura
Elastyczna liczba 
urządzeń (stacja 
bazowa, repeater – 
wzmacniacz, czujnik 
klimatyczny)

Od jednorazowej płatności  
do modelu subskrypcji
Oferujemy szereg różnych modeli płatności –  
wybierz ten, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Elastyczne wykorzystanie urządzeń
Odpowiednia liczba czujników i urządzeń 
jest obliczana w zależności od wielkości 

gospodarstwa i stada.

Czujniki
System rośnie  
wraz ze wzrostem wiel-
kości stada. W każdej 
chwili możesz wpro-
wadzić więcej zwierząt 
z bolusami.

Optymalizacja paszy i rozszerzony monitoring 
zdrowia żwacza

Dzięki Bolusowi smaXtec Premium, oprócz wartości 
pH, mierzysz także aktywność i temperaturę oraz  
otrzymujesz ważne informacje o stanie stada.  
Wyposaż 6 – 10 % stada i na podstawie otrzymanych 
informacji, możesz:

+ Wykryć zaburzenia żwacza na wczesnym etapie
+ Upewnić się, że racje paszy dostosowane są do 

potrzeb twoich krów
+ Zoptymalizować żywienie



 smaXtec
Wastiangasse 4, 8010 Graz, Austria, T +43 316 46 15 88

info@smaXtec.com, www.smaXtec.com

monitoring krów smaXtec

Nigdy nie było łatwiej podejmować właściwe decyzje!
smaXtec. Na bieżąco & pod kontrolą 
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Poprawa zdrowia  
i wydajności  

zwierząt

Przejrzysty i  
precyzyjny przegląd 

stada

Kompleksowe  
zarządzanie  
reprodukcją

Oszczędności czasu, 
pieniędzy i nakładu 

pracy

€
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 Państwa osoba do kontaktu
Piotr Koźlicki

mobile +48 695 662121
piotr.kozlicki@smaXtec.com


