
Inteligentne rozwiązania do doju i chłodzenia

#justgotsmarter

M2erlin właśnie stał się mądrzejszy

M2erlinInfo umożliwia inteligentne zarządzanie farmą.

Od całościowego podsumowania hodowli po 
monitorowanie indywidualnych wizyt krów w robocie, 
dane w czasie rzeczywistym pozwalają monitorować 
wydajność M2erlina z dowolnego miejsca w  
dowolnym czasie.

Jako Hodowca, Ty i twoje stado jesteście najważniejsi, 
dlatego opracowaliśmy jedną prostą aplikację, aby pomóc 
Ci w codziennym podejmowaniu skutecznych decyzji.



swoją wydajność równowagę

Zobacz produkcję swojego gospodarstwa, 
porównaj wydajność stada z ostatnich 10  
dni do średniej z 24 godzin i oceń swój wynik.

Rezultatem jest zoptymalizowana  
wydajność i maksymalna ilość  
uzyskanego mleka dla Ciebie, Hodowcy.

Otrzymuj powiadomienia o rzeczach, na 
których Ci zależy, sprawdzaj profilaktyczną 
konserwację M2erlina i zapewniaj 
maksymalną wydajność w dowolnym 
miejscu i czasie.

Te systemy alarmowe umożliwiają 
podejmowanie szybkich i mądrych decyzji.

swoją skuteczność

Dostęp do ważnych wskaźników, pozwala 
na monitorowanie funkcjonalności Twojego 
M2erlina w czasie rzeczywistym.

Zapewniamy bogactwo informacji o 
Twoim robocie, produkcji i zwierzętach na 
wyciągnięcie ręki.

ierz onitoruj aksymalizuj
między życiem zawodowym a prywatnym



Kluczowe  
funkcje

 Przejrzysty i czytelny interfejs zapewnia przyjazną dla  
 użytkownika prezentację danych.

 Panel główny zawiera podsumowanie 24-godzinnej produkcji  
 farmy i wydajności stada.

 Dane w czasie rzeczywistym obejmują odchylenia czasów  
 podłączenia krów i mleka wydojonego w pierwszych  
 dwóch minutach.

 3 listy zawierają przegląd alarmów, czyszczenia oraz  
 indywidualnych wizyt i dojów

Korzyści dla 
Hodowcy 

 Możliwość prostego i dokładnego monitorowania  
 funkcjonalności robota M2erlin oraz jego wydajności.

 Odchylenia porównują średnią z 10 dni do średniej z 24  
 godzin aby mierzyć produktywność.

 W pełni spersonalizowane powiadomienia i systemy alarmowe  
 pomagają w podejmowaniu szybkich oraz skutecznych decyzji.

 Listy wizyt krów w robocie i udojów monitorują wydajność  
 w czasie rzeczywistym i zapewniają cenne informacje  
 dotyczące kondycji stada.

 Zdalne monitorowanie robota M2erlin ze smartfona.

Ta aplikacja jest przeznaczona dla robota M2erlin  

i wymaga zainstalowanego komunikatora M2erlin  

w gospodarstwie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się  
z firmą Farm-MPartner Sp. z o.o.



Inteligentne rozwiązania do doju i chłodzenia

M2erlin właśnie stał się mądrzejszy

Użyj konta demo:
Nazwa użytkownika: demo@m2erlininfo.com 

Hasło: demo123

POBIERZ JUŻ TERAZ!

#justgotsmarter

Mierz, monitoruj i maksymalizuj wydajność M2erlina w jednym miejscu.

 info@farmpartner.eu  
www.farmpartner.eu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

równowagę między życiem zawodowym a prywatnym  

ierz

onitoruj

aksymalizuj

swoją produktywność

swoją wydajność


