
Çiftlik yönetiminizi bir sonraki 
seviyeye taşıyın.

10Verilerden maksimum 
seviyede yararlanın

Lely ekipmanlarınızı ve çiftliğinizi 
yönetmenizi sağlayan bilgileri bir 
araya getirerek karar sürecine 
destek verir. 

Süt sığırcılığının geleceği, 
verilerden edindiğiniz bilgileri 
hayatınızı kolaylaştıracak, sürünüzü 
daha sağlıklı ve çiftliğinizi daha 
kârlı hale getirecek şekilde 
kullanabilmenizi gerektirir.

05 0603 Lely Horizon 
Hakkında

Neden  
Lely Horizon?

Dijital süt  
sığırcılığı

Yeni çiftlik yönetimi uygulamamız 
yeni standartlar belirliyor.  
Dikkat edilmesi gereken 
noktalar aydınlatıldı.

Çiftlik yönetimi uygulaması
Lely Horizon

Geleceğin çiftçiliği 
parmaklarınızın ucunda

www.lely.com

En yeni özellikler ile veri 
otomasyonun tüm faydalarından 
yararlanın. 

09Kontrol  
sende



Dijital süt sığırcılığı
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Modern bir çiftlikte ne kadar veri 
üretildiğini düşünün. Örneğin, Lely 
Astronaut süt sağım robotu. Robot, 
tüm sensörlerini kullanarak süt 
kalitesi, inek sağlığı, geviş getirme, 
yem verimliliği ve çok daha fazlası 
hakkında muazzam miktarda veri 
üretir. Tüm sürü, inek ve hatta süt 
bazında veriler.

Hepsi bu kadar da değil. Lely 
Vector otomatik yemleme sistemi 
gibi diğer Lely ekipmanlarımız da 
birtakım veriler üretir. Peki yem 
danışmanları, tohum tedarikçileri 
ve veterinerler gibi diğer 
tedarikçiler? Onlar da çiftliğiniz ve 
sürünüzle ilgili birtakım verilere 
sahiptir. Bunların hepsi aslında 
birbiri ile bağlantılıdır. Peki 
ama bunları nasıl kullanışlı hale 
getireceksiniz?

Verilerden en iyi şekilde 
yararlanmanızın zamanı geldi. 
Mevcut tüm uygulanabilir verileri 
akıllı bir şekilde analiz etmenizin, 
çiftliğinizdeki tüm ekipman ve 
tedarikçiler arasında bağlantı 
kurmanızın vakti geldi. Akıllı 
algoritmalar, bağlantı ve depolama. 
Veriler işlenerek kullanıcı dostu 
bilgilere dönüştürülür ve bu bilgiler 
de nihayetinde pratik 
tavsiyeler haline getirilir.

İşte Lely Horizon tüm 
bunları yapar. Çiftçilere 
daha verimli çalışmaları 
için seçenekler sunar ve 
hedeflerine ulaşmaları 
için daha fazla kontrol 
sağlar.

Dünya her geçen gün daha hızlı değişiyor. Süt sığırcılığı 
için de aynı durum geçerli. Bu değişim sürecinde 2 anahtar 
kelime var: ‘veri’ ve dijitalleşme’. Bunlar zorlukların yanı 
sıra birtakım fırsatlar da sunarlar.

Lely Horizon



Lely Horizon’u sadece yeni çiftlik yönetimi programı olarak 
tanıtmak yeterli olmayacaktır. Çünkü; o bundan çok daha fazlası. 
Çiftlik yönetiminizi bir sonraki seviyeye taşır. Horizon, birçok 
yönüyle kendisini rakiplerinden ayırıyor.

Gururla sunarız...

Lely Horizon
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Almanya’daki 
ilk deneyimler

Sven Klingemann (37), Hannover 
yakınlarındaki Neustadt, Lower 
Saxony’de ailesiyle birlikte bir çiftlik 
işletiyor. 240 sağmal için 4 adet Lely 
Astronaut süt sağım robotu ve bir 
adet Lely Vector yemleme sistemi 
kullanıyorlar.
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‘Ne kadar çok hayvanınız varsa, mobil 
yönetim sistemi o kadar etkili olur. Her 
gün zamandan tasarruf ediyoruz.’

Horizon’da, Lely Vector ayarları gibi tüm 
işlevler birbirleri ile entegredir. Artık tüm 
işlevlere ve programlara tek bir uygulamadan 
ulaşabiliyorum.’ 

‘Uygulama, hangi ineklerin kuru dönemde 
olması gerektiği veya hangilerine özel ilgi 
gösterilmesi gerektiği konularında çeşitli 
öneriler sunuyor.’

‘Bu da yoğun zamanlarda 
üzerimizde oluşan baskıyı 
kaldırıyor.’

Kendi analizlerim ile ulaşamayacağım faydalı 
ve kullanışlı öneriler sunuyor.’

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon

Verilerinizi değerlendirerek performans 
tahmini yapar ve çiftliğinizi ideal hale 
getirmenizi sağlayan farklı seçenekler 
sunar. Örneğin, ketozis şüphesi taşıyan 
inekleri erken aşamada net bir şekilde 
gösterir. Tüm süt ineklerinin %40’ında 
ketozise rastlandığı gerçeği dikkate 
alındığında, erken tedavi kayıpların 
doğrudan önüne geçer.

Dijitalleşme her zamankinden daha çok 
işinize yarayacak. İnek dokunuşlarını 
dikkate alan günlük ve programlı 
rutinler, akıllıca ve daha verimli iş 
akışları şeklinde planlanacaktır. 
İhtiyacınız olan bilgileri doğru zamanda 
ve doğru yerde sağlar.

Farklı tedarikçilerinizin farklı 
uygulamaları arasında yapmaya 
çalıştığınız senkronizasyon çok 
yakında tarih olacak. Horizon, yem 

tedarikçiniz, veterineriniz, gen şirketleri 
ve diğerlerinin yazılımlarıyla bağlantı 
kurmaya hazır. Ayrı kaynaklardan 
alınan münferit inek verilerini 
birleştirmek, bilgiyi daha değerli hale 
getirir. 

Tüm bunların yanı sıra Horizon, 
kullanıcı dostu olma konusunda yeni bir 
standart getiriyor. İster bilgisayar faresi 
ister parmağınızı kullanın, tüm bilgileri 
aynı tanıdık akışta tüm cihazlarınızda 
doğrudan kullanabilirsiniz.
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Geleceğin 
çiftçiliği 
parmaklarınızın 
ucunda

Yeni çiftlik yönetimi uygulamamız, yeni 
standartlar belirliyor. Lely Horizon, süt 
sığırcılığı otomasyonunda parlak bir geleceğe 
doğru atılan bir sonraki adımdır. 

Dikkat edilmesi gereken 
noktalar aydınlatıldı.

İyileştirilmiş çiftlik akışı 
Sizi rutin karar verme yükünden kurtararak 
gününüzü daha verimli hale getirir. İhtiyacınız 
olan bilgileri doğru zamanda ve doğru yerde 
sağlayarak iş akışınızı bir düzene sokar.

Öne çıkan özellikler
• İnek dokunuşları için destek 

Kolayca programlanan inek dokunuşlarını 
dikkate alan entegre rutinler, mantıklı ve 
daha verimli iş akışları oluşturur. 

• Görev odaklı çalışma (özelleştirilmiş) 
Günlük rutinlere ve tercih ettiğiniz 
çalışma şeklini (veya şekillerini) 
özelleştirebileceğiniz gerekli aktivitelere 
doğrudan erişebilmenizi sağlar.

Bir araya getirme ve bağlantı kurma
Lely ekipmanınızdaki münferit inek 
verilerinin yanı sıra üçüncü taraf verilerini 
de bir araya getirip ilişkilendirerek size 
kullanışlı bilgiler olarak sunar.

Öne çıkan özellikler
• Çiftlik yönetimi bilgileri için tek bir 

merkezi nokta Farklı tedarikçilerin 
uygulamaları ve ekranları arasında geçiş 
yapmanıza gerek yok.

• Bir araya getirilen veriler üst düzey 
tahminler sunar 
Çeşitli iç ve dış kaynaklardan alınarak bir 
araya getirilen münferit inek verilerini 
analiz eder ve tahminler sunar. 

Kolay kullanım
Lely Horizon, kullanıcı dostu olma konusunda 
yeni bir standart getiriyor. Sezgisel kullanıcı 
arayüzü, ihtiyacınız olan tüm bilgilere hızlı 
bir şekilde erişmenizi sağlar. Öğrenmesi kolay, 
kullanımı harika.

Öne çıkan özellikler
• Ofiste kullanım ve mobil cihazlar için tek 

kullanıcı arayüzü Özelleştirilmiş benzer 
kontrol panellerine ve önerilerine istediğiniz 
zaman ve istediğiniz yerde erişebilirsiniz.

• Adım adım öğretici ve canlı destek 
Dahili bir öğretici ve çevrimiçi eğitim. 
Yerel uzmanlardan canlı destek.

Lely Horizon 7



Lely Horizon 9

Bir çiftçi, ekipmanına 
güvenebilmelidir.

Bu, çiftlik yönetim sistemi 
için de geçerlidir. Bu figürler, 
Lely Horizon’un geliştirilmesi 
ve test edilmesi için Lely’nin 
ne kadar çaba ve özen 
gösterdiğini anlamanızı 
sağlayacaktır. Hiç bitmeyen 
gelişim. 

Hiç bitmeyen 
gelişim

Lely Horizon

Çiftçiler Lely 
Horizon için 
ne diyor?
Deneme süresince, teste 
katılan çiftçilerimizin 
görüşlerini topladık. Görüşler, 
Horizon’un günlük işlerde 
çiftçiler için ne anlama 
geldiğini açıkça gösteriyor.
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‘Horizon, ineklerimden birinde ketozis 
olabileceğini söyledi ve tedavi planı 
konusunda bir tavsiyede bulundu. 
İneği ahırda kontrol etmemin 
ardından, ketozis belirtilerini fark 
ettim. Önerilen tedaviyi hemen 
başlattım.’

‘Horizon’u öğrenmek hiç zor olmadı. 
İnek toplama raporu hakkında bir 
sorum vardı, o da dahili yardım işlevi 
tarafından kolayca yanıtlandı. Ayrıca, 
her yerde aynı görünüyor ve aynı 
hissi veriyor: bilgisayarımda, tablette 
ve akıllı telefonumda!’

‘Geçen hafta eşim ve çocuklarımla bir günlüğüne 
gezmeye gittik. Çiftliği stajyerim Ben’e bıraktım, 
yardıma ihtiyacı olması durumunda ona her 
zaman Horizon aracılığıyla yardım edebileceğimi 
biliyordum. Tüm bilgiler elimin altındaydı.’

‘Rasyonlarını değiştirdikten sonra 
ineklerimiz daha sağlıklı görünüyor 
ve verimleri arttı. Horizon ile 
rasyon değişikliklerimizin finansal 
etkisini gerçek zamanlı olarak 
izleyebiliyoruz.’

‘Bu sabah için birkaç 
tohumlama yapmayı 
planlamıştım. Horizon’u 
kontrol ederken işin 
meslektaşım Mary 
tarafından yapılmış 
olduğunu fark ettim. 
Kontrol paneli bundan 
sonra yapılacak işi 
önerdi.’

Dünya çapındaki 

18.000 
çiftçinin 

bilgi birikimi

Lely Astronaut’la yapılan yılda

2.007.500.000  
süt sağımı

Lely Astronaut’la yapılan günlük  

5,5 milyon  
süt sağımı ölçümleri

Yılda yetiştirilen   

2 milyon  
buzağı

Ayda  

300.000  
tohumlama çalışmasının incelenmesi

Mühendis
Tasarımcı

Çiftlik Yönetimi ve 

Yapay Zeka uzmanı 
120 

 kişilik Lely  
ekibiyle

  birlikte çalıştı

25  yılı aşan 
robot 
deneyimi

75

ve bununla 
da bitmiyor
gelişim sürekli  
devam ediyor

3 kıtada

ülke7
İki yıl boyunca

çiftçi  
ile test100



Lely Horizon Control
Zamandan tasarruf edin, çiftlikte ve 
çevresinde daha mobil olun ve veri 
otomasyonunun tüm avantajlarından 
yararlanın. Siz detaylı analiz için temel 
işlevleri kullanmaya devam ederken, 
bırakın Lely Horizon sizin yerinize 
düşünsün ve işleri mantıksal görevlere 
dönüştürsün.

Lely Horizon 
ile kontrol 
sizde

Lely Horizon size 
aşağıdaki özellikleri sunar

10

*  Lütfen bölgenizdeki kullanılabilirlik 
konusunda yerel Lely Center ile iletişime 
geçin.

Lely Horizon

Yemleme
Tüketim izleme*

Yem tabloları

Vector karma rasyonu*

İş akışı 
Toplu girişler

Kullanıcı yönetimi

Görev odaklı rutinler

Üreme kontrolü

Rotaya genel bakış

Tedavi planları

Vardiya yönetimi

Cow locator*

Bildirimler ve uyarılar

Silo uyarıları

Bağlantı
Otomatik güncellemeler

Sohbet işlevi

Üçüncü taraf tavsiyeleri

Bilgisayar

Akıllı telefon ve tablet (Wifi/4G)

Bağlı cihazlara genel bakış

Veri alışverişi

Yönetim
Kişiselleştirilmiş KPI panosu

Özelleştirilebilir raporlar

İnek kartı

İnek bazlı marj

Süt verimi tahmini

Sağlık
Sağlık raporu

Süt sıcaklığı

Somatik hücre sayımı (MQCC2)

Ağırlık*

Geviş izleme*

Sağım
Süt bileşenleri

Özel meme başlığı çıkarımı**

Üreme
Otomatik kızgınlık kaydı*

Üreme analizleri

Otomatik gebelik teyidi*
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Lely Horizon ile çiftlik yönetiminizi bir üst seviyeye çıkarın ve verilerden maksimum düzeyde 
yararlanın. Akıllı algoritmalar kullanarak, elde edilen verilerden ileriye yönelik performans 
tahmini yapar ve ideal çiftlik için size farklı seçenekler sunar. Ketozis göstergesi ile Ketozis 
şüphesi taşıyan inekleri erken bir aşamada belirleyin ve önerilen tedaviyi uygulayın.   

Lely Horizon. Geleceğin çiftçiliği parmaklarınızın ucunda. 

Çiftliğinizin geleceği için atılacak bir sonraki adım; 
geleceğe yönelik tahmin yapabilmektir.

*    Additional Lely 
hardware required

**  2022'de kullanıma 
sunulması bekleniyor



www.lely.com

Lely Horizon’u nasıl 
edinebilirsiniz?

Horizon demonuzu alın veya tam sürümünü deneyin. 
Daha fazla bilgi almak için lely.com/horizon adresini 
ziyaret edin veya bölgenizdeki Lely Center ile 
iletişime geçin. 

Bu belgede verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi 
değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler 
gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding B.V.’nin yazılı izni olmadan bu belge 
kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka 
yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene rağmen 
Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili 
hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Münhasır kullanım hakkı ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen www.lely.com 
adresindeki ticari marka beyanımıza bakın

Telif Hakkı © 2021 Lely Holding B.V. Tüm hakları saklıdır.


