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CLOUD COMPUTING
Stalmanagement vanaf uw
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 Bediening en uitlezing op afstand,
24/7 en overal ter wereld
 Duidelijke overzichten per stal,
per bedrijf en per ronde
 Eenvoudige data-uitwisseling
 Optimale data-beveiliging

Farm onnect

Kijken, vergelijken, analyseren en managen

FarmConnect is het managementprogramma van Stienen BE.
Het zorgt ervoor dat u dag en nacht in verbinding staat met alle
Stienen managementcomputers op uw bedrijf. Het programma
geeft u inzicht in de prestaties van uw dieren. Via internet
bekijkt u dan rustig de gegevens van uw dieren en vergelijkt
deze met de resultaten van andere stallen of eerdere rondes.

U kijkt, vergelijkt, analyseert en stuurt waar nodig bij.
Deze performance dashboards zijn standaard in FarmConnect
aanwezig en kunnen op speciaal verzoek voor u op maat
gemaakt worden. Op deze manier behoudt u snel en overal
het overzicht over uw gehele bedrijf en laat u niets meer aan
het toeval over.

Optimale beveiliging van uw data
FarmConnect is ontwikkeld en ingericht volgens de hoogste veiligheidsnormen voor cybercriminaliteit. Uw systeem en data
zijn daarmee optimaal beschermd tegen eventuele kwaadwillige invloeden van buitenaf.

Klimaatmanagement
De nieuwe generatie managementcomputers regelen het
klimaat in de stal en genereren belangrijke data. Verschillende
klimaatvariabelen zoals ventilatie, temperatuur, relatieve
luchtvochtigheid en CO2 worden geregistreerd. FarmConnect
verzamelt alle actuele en historische gegevens uit de
managementcomputers en presenteert deze in overzichtelijke
tabellen en grafieken.

In één scherm ziet u dan alle parameters die betrekking
hebben op een bepaalde regeling. Een goed klimaat moet
resulteren in goede technische resultaten. Om die reden
registreren onze managementcomputers o.a. voerverbruik,
waterverbruik, gewichtstoename, uitval en uniformiteit.

Water- en voermanagement
FarmConnect kan u helpen bij uw voerstrategie en geeft
informatie om te kunnen sturen op betere resultaten,
zoals lagere voerkosten en beter presterende dieren.
Daarnaast is de water-voer verhouding een belangrijke
indicator voor de gezondheid van uw dieren.

Verschillen in water- en voerverbruik zijn direct zichtbaar.
Daardoor kunt u bij gebreken vroegtijdig ingrijpen, vaak
nog voordat dit negatieve gevolgen kan hebben.

Monitoren en managen van diergewicht
Het monitoren van het gewicht en daarmee de groei van uw
dieren is vaak van groot belang. Daarmee kunt u het optimale
aflevergewicht bepalen en bij eventuele groeistilstand of
terugval in gewicht meteen ingrijpen. Ook zegt het gewicht
iets over de gezondheid van uw dieren. U kunt het diergewicht
koppelen aan de voer-, water- en klimaatgegevens, teneinde
altijd een perfect inzicht in de dierlijke prestaties te hebben.

Als u deze data genereert van verschillende stallen, dan kunt
u na iedere ronde de resultaten van de stallen met elkaar
vergelijken en daar lering uit trekken. De gezondheid van
het dier vertaalt zich in goede technische resultaten. De groei
van het dier per dag en de voer- en wateropname zijn voor
iedere gebruiker belangrijke parameters om vroegtijdig bij te
kunnen sturen

Meerwaarde data-uitwisseling
Agrarisch ondernemers zien meer en meer de meerwaarde van het verzamelen en analyseren van data. Ook organisaties
vragen steeds vaker naar data. Data kunt u eenvoudig exporteren naar andere management- en analyseprogramma’s. Zo
kunt u heel eenvoudig data uitwisselen met bijvoorbeeld dierenartsen, adviseurs en (voer-)leveranciers.

Over Stienen BE
Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan
wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en
varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur
worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
Stienen BE zet in op complete oplossingen voor elk bedrijf. Bedieningsgemak van onze apparatuur is een groot goed. Net als
het meedenken en centraal stellen van onze klanten. Daarom investeren we continu in de kennis, kunde en betrouwbaarheid
van onze organisatie én die van onze partners bij u in de buurt. Dat doen we omdat we geloven in de toekomst van ons
bedrijf als familiebedrijf.

Stienen BE heeft een eigen youtube-kanaal waar u bedrijfsreportages en animaties kunt terugzien
van automatiseringsoplossingen in de pluimvee- en varkenshouderij.
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