
Lees meer over het beheer 
van uw abonnement en de 
facturering per koe.

10Gemakkelijk  
en transparant

Van diagnose naar besluitvorming, 
gebundelde informatie om 
keuzes voor uw bedrijf en uw Lely 
systemen optimaal te kunnen 
beheren.

De toekomst van de melkveehou-
derij draait om het verkrijgen van 
kennis uit data om uw leven gemak-
kelijker, uw veestapel gezonder en 
uw bedrijf winstgevender te maken.

05 0603 Over  
Lely Horizon

Waarom  
Lely Horizon?

De digitale 
melkveehouderij

Ons nieuwe management platform 
zet een nieuwe standaard. 
De hoogtepunten toegelicht.

Management platform
Lely Horizon

Slim boeren binnen 
handbereik

www.lely.com

Er zijn twee Lely Horizon 
pakketten: Control en Advance. 
Kies het pakket dat het beste bij 
u past.

09De  
pakketten



De digitale 
melkveehouderij
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Stel u eens de hoeveelheid data 
voor die een modern melkveebedrijf 
genereert, bijvoorbeeld door de 
Lely Astronaut melkrobot. Met 
alle sensoren genereert deze een 
enorme hoeveelheid data over 
onder andere de melkkwaliteit, 
koegezondheid en nog veel meer. 
Dit alles op verschillende niveaus: 
van de kudde, tot de individuele 
koe of de individuele robot, tot op 
kwartierniveau.

Maar daar houdt het niet op. Andere 
apparatuur, zoals bijvoorbeeld 
onze Lely Vector - het automatische 
voersysteem - levert ook data. En wat 
te denken van andere partijen, zoals 
voeradviseurs, fokkerijorganisaties 
en veeartsen? Ook zij hebben data 
beschikbaar over uw bedrijf en 
veestapel. Al deze data is uiterst 
relevant. Maar hoe kunnen we deze 
informatie bruikbaar maken?

Het is tijd om maximaal gebruik 
te maken van data en om alle 

beschikbare, relevante gegevens 
slim te analyseren. Het is tevens het 
moment om alle Lely apparatuur 
en leveranciers op uw bedrijf te 
koppelen. Door gebruik te maken van 
slimme algoritmes, een verbeterde 
connectiviteit en gegevensopslag 
in de cloud, worden al uw 
bedrijfsspecifieke data verwerkt tot 
praktische en gebruiksvriendelijke 
informatie en adviezen.  

Dat is precies wat Lely Horizon 
doet. Lely Horizon 
biedt veehouders 
gebruiksvriendelijke 
informatie en de 
tools om efficiënter 
te werken. 
Daarnaast geeft 
ze meer inzicht en 
controle om hun 
doelen te bereiken.

De wereld lijkt in sneltreinvaart te veranderen. Hetzelfde 
geldt ook voor de melkveehouderij. Twee sleutelwoorden 
zijn: ‘data’ en ‘digitalisering’. Deze bieden zowel uitdagingen 
als kansen.

Lely Horizon



Lely Horizon is veel meer dan alleen ons nieuwe management 
programma. Horizon onderscheidt zich op veel manieren.

Met trots introduceren we...

Lely Horizon
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Eerste 
ervaringen 
in Duitsland

Sven Klingemann (37) runt samen 
met zijn gezin een melkveehouderij 
in het Duitse Neustadt, in de buurt 
van Hannover. Ze melken 240 koeien 
met vier Lely Astronaut melkrobots. 
Ook is er een Lely Vector voersysteem 
geïnstalleerd.
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‘Hoe meer dieren je hebt, des te effectiever 
een mobiel managementsysteem kan zijn. 
Elke dag besparen we veel tijd.’

‘In Horizon zijn alle functies geïntegreerd, zo 
ook de instellingen van de Lely Vector. Ik heb nu 
alle functies en programma‘s in één app.’ 

‘De app komt met meerdere voorstellen, 
bijvoorbeeld wanneer koeien weer moeten 
worden drooggezet of welke koeien speciale 
aandacht nodig hebben.’

‘Dit bespaart tijd, wat zeker in 
drukke tijden erg waardevol is.’

‘De applicatie geeft zeer handige adviezen die 
ik dan zelf niet meer hoef te bedenken.’

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon

De applicatie verwerkt uw 
bedrijfsgegevens tot prestatieprognoses, 
welke u helpen in het maken van 
dagelijkse beslissingen. Het geeft 
bijvoorbeeld al in een vroeg stadium 
aan welke koeien van ketose worden 
verdacht. Melkkoeien kunnen ketose 
ontwikkelen en een vroegtijdige detectie 
voorkomt dan ook verliezen.

Meer dan ooit profiteert u van de 
digitalisering. Lely Horizon maakt 
een logische en efficiënte planning 
van de uit te voeren dagelijkse taken. 
Dit gebeurt op basis van het aantal 
koecontactmomenten. De applicatie 
biedt inzichten waar en wanneer u 
dat wilt.

Het synchroniseren met verschillende 
applicaties van uw leveranciers zal 
binnenkort niet meer nodig zijn. 
Horizon is klaar om gekoppeld 

te worden aan de software van 
uw voerleverancier, uw veearts, 
fokkerijorganisaties en anderen. 
Door individuele koegegevens van 
verschillende bronnen te combineren, 
wordt informatie waardevoller. 

Daarnaast vormt Horizon de nieuwe 
standaard in gebruiksvriendelijkheid. 
Alle informatie is direct op al uw 
apparaten beschikbaar met dezelfde 
bekende weergave, of u nu de PC, tablet 
of mobiel gebruikt.
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Slim boeren 
binnen 
handbereik

Ons nieuwe management 
platform zet nieuwe standaarden. 
Lely Horizon is de volgende 
stap naar een aangename, 
geautomatiseerde toekomst van de 
melkveehouderij.

De hoogtepunten 
toegelicht.

Van diagnose naar besluitvorming
Lely Horizon werkt als uw externe geheugen 
doordat het slimme algoritmes gebruikt die 
zijn gebaseerd op de ervaringen van duizenden 
melkveehouders. Het programma gebruikt uw
gegevens om prestaties te voorspellen en 
biedt u vervolgens duidelijke keuzes voor 
bedrijfsoptimalisatie. Het biedt u ongekende 
controle over uw veestapel.

Voornaamste eigenschappen
• Ketose-indicatie en behandeladvies  

Geeft in een vroeg stadium een indicatie welke 
koeien mogelijk ketose ontwikkelen.

• Bewust gust advies (Keep Open) 
Biedt u op feiten gebaseerde ondersteuning voor 
het al dan niet insemineren van een koe.

Optimaliseren van uw werkroutines 
Uw dag wordt efficiënter doordat u geen 
routinematige beslissingen meer hoeft te nemen. 
Optimaliseer uw werkroutine door ten alle tijden 
inzicht te hebben. 

Voornaamste eigenschappen
• Ondersteuning koecontactmomenten 

Geïntegreerde routines gebaseerd op eenvoudig 
te plannen koecontactmomenten zorgen voor 
logische en efficiëntere werkwijzen.

• Taakgebaseerd werken (op maat gemaakt) 
Direct toegang tot uw dagelijkse routines en 
noodzakelijk uit te voeren (koe)handelingen om 
uw werkwijze te optimaliseren.

Koppelen en combineren
Combineert en analyseert afzonderlijke koegegevens 
van uw Lely apparatuur. Horizon is klaar om 
informatie van derden te koppelen, en presenteert 
deze als bruikbare informatie.

Voornaamste eigenschappen
• Eén centraal punt voor bedrijfs management-

informatie 
Het is niet meer nodig om tussen schermen en 
applicaties van uw Lely apparatuur en - indien 
er met derden gekoppeld is - van verschillende 
leveranciers te wisselen.

• Gecombineerde gegevens bieden 
hoogwaardige inzichten 
Biedt inzichten door analyse van gecombineerde 
afzonderlijke koegegevens uit verschillende interne 
en externe bronnen. 

Gebruiksgemak
Lely Horizon vormt de nieuwe standaard 
in gebruiksvriendelijkheid. Een intuïtieve 
gebruikersinterface geeft u snel toegang tot 
alle informatie die u nodig hebt. Eenvoudig te 
leren, geweldig in gebruik.

Voornaamste eigenschappen
• Eén gebruikersinterface voor kantoor 

en mobiel 
U beschikt over vergelijkbare dashboards op 
maat en over advies waar en wanneer u wilt.

• Stapsgewijze handleiding en online 
ondersteuning 
Een geïntegreerde handleiding en 
online training. Ondersteuning van 
lokale specialisten.

Lely Horizon 7
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Een melkveehouder moet 
kunnen vertrouwen op zijn 
apparatuur.

Dat geldt misschien nog 
wel meer voor zijn bedrijfs-
managementsysteem. Deze 
cijfers geven u een overzicht 
van de inspanningen en zorg 
die Lely in de ontwikkeling 
en het testen van Lely 
Horizon heeft gestoken. 
Een ontwikkeling die nooit 
stilstaat. 

Ontwikkelingen 
die nooit 
stilstaan

Lely Horizon

Veehouders 
over Lely 
Horizon
Tijdens de testperiode hebben 
we ervaringen verzameld 
van de veehouders op de 
testbedrijven. De ervaringen 
geven duidelijk aan wat 
Horizon voor hen bij hun 
dagelijkse werk betekent.
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‘Horizon vertelde me dat één van 
mijn koeien waarschijnlijk ketose 
had en adviseerde me over een 
behandelplan. In de stal controleerde 
ik de koe en zag ik tekenen van ketose. 
Ik ben direct met de voorgestelde 
behandeling begonnen.’

‘Het leren werken met Horizon was 
echt niet moeilijk. Ik had een vraag 
over het rapport ‘Koeien ophalen’, en 
die werd simpel beantwoord door de 
ingebouwde helpfunctie. Daarnaast 
ziet het er steeds hetzelfde uit: 
op mijn PC, tablet en smartphone!’

‘Afgelopen week ben ik met mijn man en kinderen 
een dagje op pad geweest. Ik heb het bedrijf die 
dag overgelaten aan mijn stagiair Ben, wetende 
dat ik hem altijd via Horizon zou kunnen helpen 
mocht hij hulp nodig hebben. Ik heb alle informatie 
bij de hand.’

‘Nu we hun rantsoen hebben 
veranderd, zien onze koeien er 
gezonder uit en is de productie 
toegenomen. Met Horizon kunnen 
we nu de financiële gevolgen 
van de rantsoenveranderingen 
real time volgen.’

‘Vanochtend was ik van 
plan enkele inseminaties 
te doen. Toen ik Horizon 
controleerde, zag ik 
dat dat al was gedaan 
door mijn collega Mary. 
Op het dashboard stond 
een voorstel wat hierna 
te doen.’

Gebruikmakend 
van de kennis van 

18.000 
veehouders 

wereldwijd

test
bedrijven 
gedurende 2 jaar100

2.007.500.000 
Lely Astronaut melkingen per jaar

Meten van  

5,5 miljoen  
Lely Astronaut melkingen per dag

Fokken van   

2 miljoen 
kalveren per jaar

Bestuderen van  

300.000  
inseminaties per maand

op 3 continenten

landen

engineers
ontwikkelaars

Farm Management Specialisten
Kunstmatige Intelligentie-specialisten 

werken samen met een team van  

120  Lely  
medewerkers

meer dan   

25  jaar 
ervaring in 
robotisering

757

en hiermee 
houdt het 
niet op
de ontwikkelingen 

gaan door

in



Uw abonnement*
Gemakkelijk en transparant
Lely Horizon zal beschikbaar zijn voor alle 
melkveehouders met een Lely Astronaut 
automatisch melksysteem of een Lely Vector 
automatisch voersysteem. 

Altijd in controle 
Als nieuwe gebruiker kunt u zich met de informatie die u van uw 
Lely Center ontvangt registreren in de Lely portal. Nadat u zich 
heeft geregistreerd, heeft u op uw PC en smartphone toegang tot 
Lely Horizon. In de Lely portal kunt u uw abonnementsgegevens 
op elk moment bekijken en beheren. Zo heeft u altijd zelf 
de controle.

Betalen per koe
De abonnementskosten worden digitaal gefactureerd, op basis 
van het aantal melkgevende koeien in het systeem. Zo zijn de 
kosten van uw management platform rechtstreeks gerelateerd 
aan uw melkinkomsten. Lely factureert de abonnementskosten 
per maand.

Uitproberen en kiezen
De prijs verschilt per pakket. Na registratie hebben nieuwe 
gebruikers automatisch toegang tot het Horizon Advance-
pakket. Een beperkte tijd kunt u kosteloos gebruikmaken van 
dit uitgebreide pakket, zodat u kunt beslissen of het aan uw 
behoeften voldoet. Vóór het einde van de vaste periode sturen we 
u een herinnering. In de Lely portal kunt u op elk moment van 
pakket wisselen.

Lely Horizon Control
Bespaar tijd, wees mobieler in en rond 
uw bedrijf en geniet van alle voordelen 
van gegevensautomatisering. Laat Lely 
Horizon het (denk)werk vertalen naar 
logische taken, en gebruik nog steeds 
de basisfuncties voor diepte-analyse 
wanneer het u uitkomt.

Lely Horizon Advance
Verbeter uw bedrijfsvoering en bespaar 
tijd met slimme algoritmes die gegevens 
en trends voor u analyseren. Een advies 
verschijnt wanneer actie noodzakelijk 
is, zodat u snel kunt reageren en weet 
wat u moet doen. Het dashboard laat 
voorspelde resultaten zien, die u helpen 
bij het sturen naar een door u gewenste 
langetermijnplan.

De 
pakketten*
Er zijn twee Lely Horizon 
pakketten
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Management
Gepersonaliseerd dashboard met KPI‘s

Rapporten op maat

Koekaart

Marge per koe

Melkgiftvoorspelling

Gezondheid
Gezondheidsrapport

Melktemperatuur

Celgetal (MQCC2)* 

Gewicht*

Herkauwmonitoring*

Advies bij ketose

Melken
Indicatie melkgehaltes

Afname op maat**

Voorbehandelingsoptimalisatie**

Melkintervaloptimalisatie**

Reduceren mislukte melkingen-advies

Reproductie
Automatische tochtregistratie*

Reproductie-analyse

Automatische drachtigheidsbevestiging*

Bewust gust houden-advies

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Voeren
Vreetmonitoring*

Voertabellen

Vector gemengd rantsoen*

Krachtvoeroptimalisatie**

Werkroutine gebruikers 
Meervoudige selectie per actie

Gebruikersbeheer

Taakgebaseerde routines

Reproductiecontrole

Routingoverzicht

Behandelplannen

Ploegenbeheer

Bepaling koelocatie*

Robotalarms

Mobiele notificaties

Verbonden
Automatische updates

Chatfunctie

Advies van derden

PC

Smartphone en tablet (wifi/4G)

Overzicht verbonden apparaten

Uitwisseling lokale en cloud-gegevens

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Advance 

Control

Advance 

Control

* Neem contact op met uw lokale Lely Center 
over de beschikbaarheid in uw regio.

* Neem contact op met uw lokale Lely Center 
over de beschikbaarheid in uw regio.
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Welkom bij de Lely portal, 
log hier in

E-mailadres

Wachtwoord Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Aangemeld blijven

Hebt u geen account? Registreer u nu

Aanmelden

* Aanvullende Lely hardware vereist.
** Verwacht in 2022



www.lely.com

Uw eigen Lely Horizon Vraag naar de demoversie van Lely Horizon 
en ervaar het zelf. 
Ga voor meer informatie naar lely.com/horizon 
of neem contact op met uw lokale Lely Center. 
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handelsmerk op www.lely.com.
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