Nye værktøjer (apps) til
dataopsamling
Infomøde hos SAGRO, Holstebro og Esbjerg

Om ePrint ApS…
▪ Mindre virksomhed med speciale i print af variable data, stregkoder,
dataopsamling og softwareudvikling
▪ Vi har lavet løsninger til pelsdyrbranchen i mange år… Specielt indenfor
udskrivning af minkkort
▪ Samarbejdet med Kopenhagen Fur i mere end 25 år
▪ For at fokusere på vores produkter til minkavlere, har vi samlet dem under en
række nye produktnavne, som gerne skulle gøre os mere genkendelige i
markedet og ikke mindst synliggøre en række nye produkter…
▪ Vi er stadig de samme personer bag…

Agenda
▪ ePrint ApS – lidt om os og hvad vi kan tilbyde…
▪ fur.apps™ – nye værktøjer (apps) til dataopsamling
▪ Hvad betyder det for dig?
▪ Demonstration af ‘værktøjet’ (Døde dyr og Behandling)
▪ Alt er samlet et sted – lige ved hånden…

▪ Andre værktøjer
▪ fur.print™ – print af alle typer af kort til mink
▪ fur.view™ – præsentation af data på en enkel måde
▪ fur.plan™ - nyt planlægningsværktøj til avlsarbejdet (RotationsModel™)
▪ fur.id™ – en ny måde at afløfte data fra avlskort

▪ Spørgsmål?

Nye værktøjer (apps) til dataopsamling
Vejning – data kan sendes til Kopenhagen Fur
Døde dyr – data kan sendes til Kopenhagen Fur
Gylletank – dokumenter tilsyn med din gylletank(e)
Pelserikontrol – dokumenter daglig kontrol af pelseri
Sæsonstart – automatisk overførsel af data fra FurFarm
Reproduktion – automatisk overførsel af data fra FurFarm
Behandling - registrere behandling af dyr
Diagnoser - opsætning af diagnoser for din minkgård
Medicinbeholdning - relevante præparater for din minkgård
Besætning (inkl. flytning af dyr) - holder styr på antal dyr
Foderforbrug - registrering af foderforbrug samt energi (kcal)
Besøgende - registrere besøgende på din minkgård
Fast gødning - dokumentere tilsyn med fast gødning
Selektion - automatisk overførsel af data fra FurFarm
Vedligehold - automatisk overførsel af data fra FurFarm
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Nye værktøjer – hvad betyder det for dig?
▪ Fungerer på alle smartsphones og tablets (brug det værktøj, man har i hånden)
▪ Vi kan sende nye Apps direkte til mobiltelefoner inkl. data fra relevante systemer,
hvorved besværlig synkronisering undgås.
▪ Hurtigere og billigere udvikling af Apps
▪ Nemmere vedligeholdelse og distribuering af Apps
▪ Demonstration af ‘værktøjet’
▪ Døde dyr
▪ Behandling
▪ Vejning (nyheder => hjemmeside)

Demonstration af apps – Døde dyr
▪ ’Døde dyr’ gør det nemt at registrere døde dyr enten som enkel dyr eller et samlet antal
(flok).
▪ Navigering i appen foregår ubesværet og du har altid overblik over de indtastede data,
så du ved hvor langt du er kommet.
▪ Data kan indtastes direkte i appen.
▪ Hvis du anvender avls- eller hvalpekort med stregkoder, kan du nemt scanne dyrets
nummer, ligesom dyrets lokation kan scannes via alle typer stregkoder.
▪ Det er muligt at tilpasse appen, så kun relevante felter vises. Du kan med andre ord
tilpasse appen til dit behov og sikre en hurtig dataopsamling.
▪ De registrede data sendes nemt efterfølgende til os. Du kan vælge at få dine data
videresendt til Kopenhagen Fur, så de efterfølgende vil være tilgængelig i FarmCockpit.
▪ Hvis du har flere farme, kan du skifte mellem disse inde i appen.

Demonstration af apps – Behandling
▪ ’Behandling’ gør det nemt at registrere behandling af dyr enten som enkel dyr eller et
samlet antal (flok).
▪ Navigering i appen foregår ubesværet og du har altid overblik over de indtastede data,
så du ved hvor langt du er kommet.
▪ Data kan indtastes direkte i appen.
▪ Hvis du anvender avls- eller hvalpekort med stregkoder, kan du nemt scanne dyrets
nummer, ligesom dyrets lokation kan scannes via alle typer stregkoder.
▪ Du får i appen kun vist de relevante diagnoser, som er sat op for netop din farm.
▪ Det er muligt at tilpasse appen, så kun relevante felter vises. Du kan med andre ord
tilpasse appen til dit behov og sikre en hurtig dataopsamling.
▪ De registrede data sendes nemt efterfølgende til os. Du kan vælge at få dine data
videresendt til Kopenhagen Fur, så de efterfølgende vil være tilgængelig i FarmCockpit.
▪ Hvis du har flere farme, kan du skifte mellem disse inde i appen.

Ny hjemmeside – vi har samlet alt et sted…

Afslutning

Spørgsmål?

