Digital
mælkeproduktion
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Fremtidens mælkeproduktion
handler om at omdanne data til
viden, der kan gøre livet lettere,
besætningen sundere og bedriften
mere rentabel.

Lely Horizon

Om
Lely Horizon
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Beslutningssupport, der indsamler
oplysninger, som du kan bruge til
at administrere dine automatiske
Lely-systemer og din bedrift med.

Hvorfor
Lely Horizon?
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Vores nye managementsystem
sætter nye standarder. Læs om
fordelene her.

Pakkerne

09

Lely Horizon fås i to forskellige
pakker: Control og Advance. Find
ud af, hvilken der passer bedst
til dig.

Let og
gennemskueligt

Find ud af, hvordan du kan få kontrol
over dit abonnement, og hvor
gennemskuelig faktureringen er.

Managementsystem

Fremtidens landbrug
lige ved hånden
www.lely.com
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Lely Horizon

Digital mælke
produktion
Verden synes at ændre sig stadigt hurtigere. Sådan er det
også inden for mælkeproduktion. To nøgleord er ”data” og
”digitalisering”. De giver både udfordringer og muligheder.

Forestil dig, hvor meget data
en moderne mælkeproduktion

Tiden er inde til at få maksimalt
udbytte af data. Til at analysere

genererer. Malkerobotten Lely
Astronaut for eksempel, der med
sensorer genererer en enorm
mængde data om mælkekvalitet,
kosundhed, drøvtygning,
fodereffektivitet og meget mere.
Alt sammen på besætningsniveau,
koniveau og endda kirtelniveau.

al tilgængelig og relevant data
på en intelligent måde. Det er
tid at forbinde alt udstyr og alle
leverandører på din gård. Smarte
algoritmer, dataforbundethed og
skyen. Omsættes til brugervenlig
information, der i sidste ende
munder ud i praktisk rådgivning.

Men ikke nok med det. Andet
udstyr såsom automatiske
fodringssystemer – herunder vores
Lely Vector – leverer også data.
Og hvad med andre leverandører
såsom foderrådgivere,
avlsselskaber og dyrlæger? De
har også data om din bedrift og
besætning. Det er alt sammen
yderst relevant. Men hvordan kan
vi udnytte det?

Alt det gør Lely
Horizon. Det forsyner
landmænd med
redskaber til at
arbejde mere effektivt
og giver dem større
kontrol, så de kan nå
deres målsætning.
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Lely Horizon
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Sven Klingemann, Neustadt

Første
erfaringer
fra Tyskland

Sven Klingemann, 37, driver en
mælkeproduktion sammen med sin
familie i Neustadt nær Hannover,
Tyskland. De malker 240 køer med fire
Lely Astronaut malkerobotter. De har
også et Lely Vector fodringssystem
installeret.

”Jo flere dyr du har, jo mere effektivt er
det med et mobilt managementsystem.
Vi sparer en hel del tid hver dag.”
”I Horizon er samtlige funktioner integrerede,
for eksempel indstillingerne til Lely Vector.
Nu har jeg alle funktioner og programmer
i én enkelt app.”

”Appen kommer med forskellige forslag, for
eksempel til, hvilke køer der skal goldes eller
kræver særlig opmærksomhed.”

”Det letter presset en hel del, når
der er travlt.”
”Den kommer med nyttige forslag, som jeg så
ikke selv skal hitte på.”

Lely Horizon

Vi er stolte af at kunne
præsentere...

Lely Horizon

Det ville ikke være rigtigt at præsentere Lely Horizon som
vores nye managementsystem. Det er nemlig så meget mere
end det. Det tager din bedriftsledelse op på næste niveau.
Horizon skiller sig ud på mange måder.
Det forvandler dine data til prognoser
og giver dig klare valg til optimering
af din bedrift. Det indikerer
for eksempel tydeligt eventuelt
ketoseramte køer på et tidligt stadie.
Erfaring viser, at nogle malkekøer kan
lide af ketose, og tidlig behandling er
direkte med til at forebygge tab.
Mere end nogensinde før gør
digitalisering arbejdet for dig.
Daglige og planlagte rutiner baseret
på kohåndteringer tilrettelægges
som logiske og mere effektive
arbejdsopgaver. Det giver dig indsigter
på rette tid og sted.
Synkronisering mellem dine
leverandørers forskellige programmer
hører snart fortiden til. Horizon er
klar til at forbinde sig med software
fra din foderleverandør, dyrlæge,

avlsselskaber og andre. Kombination
af individuelle kodata fra forskellige
kilder gør oplysningerne mere
værdifulde.
Dertil kommer, at Horizon sætter nye
standarder for brugervenlighed. Alle
oplysninger er direkte tilgængelige på
alle dine enheder i samme velkendte
design, uanset om du bruger en
computer, din telefon eller din tablet.
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Fremtidens
landbrug lige
ved hånden
Vores nye managementsystem
sætter nye standarder. Lely
Horizon er det næste skridt mod en
lys fremtid inden for automatiseret
mælkeproduktion.

Læs om fordelene her.

Decision support

Beslutningssupport

Optimeret arbejdsgang

Lely Horizon fungerer som en usynlig medarbejder
ved at bruge smarte algoritmer, der bygger på
erfaringerne fra tusindvis af mælkeproducenter.
Programmet omdanner dine data til prognoser, og
giver dig klare forslag til optimering af bedriften.
Det giver dig kontrol over din besætning som
aldrig før.

Gør din dag mere effektiv ved at overtage
arbejdet med rutinemæssige beslutninger.
Optimerer din arbejdsdag ved at give dig
indsigt på rette tid og sted.

Væsentlige funktioner
• Ketoseindikation og behandlingsråd
Udpeger tydeligt mulige ketosetilfælde på et
tidligt stadie.
• Hold åben-råd
Faktabaseret beslutningssupport til eventuel
inseminering.

Væsentlige funktioner
• Support til kohåndteringer
Integrerede rutiner på baggrund af
kohåndteringer, der er lette at planlægge,
skaber logiske og mere effektive
arbejdsopgaver.
• Opgavebaseret arbejde
Direkte adgang til dine daglige rutiner
og nødvendige handlinger, så du kan
skræddersy din(e) foretrukne måde(r)
at arbejde på.

Optimized farm flow

Op

Co

Lely Horizon

Optimized farm flow

Connecting and Combining

Connecting and Combining
Easy to use
Forbinder og kombinerer

Nem at bruge

Individuelle kodata fra dit Lely-udstyr samt
oplysninger fra tredjeparter forbindes og
kombineres, så det kan præsenteres for dig
som brugbar information.

Lely Horizon sætter nye standarder
for brugervenlighed. En intuitiv
brugergrænseflade giver dig hurtig adgang til
alle de oplysninger, du skal bruge. Let at lære,
god at bruge.

Væsentlige funktioner
• Ét centralt punkt til
managementoplysninger
Du behøver ikke skifte mellem skærme og
programmer fra forskellige leverandører.
• Kombinerede data giver overordnede
indsigter
Giver indsigt ved at analysere
kombinerede individuelle kodata fra
adskillige interne og eksterne kilder.

Væsentlige funktioner
• En brugergrænseflade til kontor og mobile
enheder
Ensartede, skræddersyede dashboards og
rådgivning, uanset hvor og hvornår du skal
bruge det.
• Vejledning trin for trin og live-support
Indbygget brugervejledning og
onlinetræning. Live-support fra lokale
specialister.

Easy to use
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Landmænd
om Lely
Horizon

”Horizon fortalte mig, at en af mine
køer sandsynligvis havde ketose og
foreslog en behandlingsplan. Jeg
tjekkede koen i stalden og så tegn på
ketose. Omgående gik jeg i gang med
den foreslåede behandling.”

I løbet af testperioden
indsamlede vi kommentarer
fra vores testlandmænd.
Kommentarerne viser tydeligt,
hvad Horizon betyder for dem
i deres daglige arbejde.

”I morges havde jeg
planlagt at lave et par
insemineringer. Da
jeg tjekkede Horizon,
opdagede jeg, at
arbejdet allerede var
udført af Mary, min
kollega. Dashboardet
foreslog, hvad der så
skulle gøres.”

”Det var slet ikke svært at blive
fortrolig med Horizon. Jeg havde et
spørgsmål til rapporten om hentekøer,
som den indbyggede hjælpefunktion
besvarede uden besvær. Desuden
fremstår det hele ens: på min pc,
tablet og smartphone!”

”Nu, hvor vi har ændret deres
ration, ser vores køer sundere
ud, og deres ydelse er steget. Med
Horizon kan vi nu overvåge den
økonomiske påvirkning af vores
rationsændringer i realtid.”

”I sidste uge var jeg på udflugt hele dagen med
min mand og mine børn. Jeg overlod gården til
min praktikant Ben den dag, vel vidende at jeg
altid kunne hjælpe ham via Horizon, hvis han
skulle få brug for det. Jeg har alle oplysninger lige
ved hånden.”

Lely Horizon

Udvikling, der
aldrig stopper
En mælkeproducent skal
kunne regne med sit udstyr.
Det gælder måske
endnu mere for hans
managementsystem. Disse
tal giver dig et lille glimt af de
bestræbelser og den omhu,
som Lely har lagt for dagen i
udviklingen og valideringen
af Lely Horizon. Udvikling, der
aldrig stopper.

100

testland
mænd
i to år

Med viden fra

18.000

i

7

lande

på 3 kontinenter

75

ingeniører,
designere samt
farm managementrådgivere
og inseminører

landmænd

120 Lelyi samarbejde med

medarbejdere

over

i hele verden

25

års erfaring
med
robotter

Vi studerede

300.000

insemineringer om måneden

Avlede

2 mio.
kalve om året

Målte

5,5 mio.

malkninger med Lely Astronaut hver dag

og det
slutter

ikke her

2.007.500.000

malkninger med Lely Astronaut hvert år

det er en løbende

udvikling
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Pakkerne*
Lely Horizon fås som to
forskellige pakker
Lely Horizon Control
Spar tid, bliv mere mobil på og uden
for gården, og udnyt alle fordelene
ved dataautomatisering. Lad Lely
Horizon tænke for dig og omsætte
arbejdet til logiske opgaver, mens du
stadig har adgang til basale funktioner
til dybdegående analyse, når det
passer dig.

Lely Horizon Advance
Optimér din måde at drive landbrug
på, og spar endnu mere tid med smarte
algoritmer, der analyserer data og
tendenser for dig. Du får rådgivning,
når du har mest brug for det, så du kan
gribe hurtigt ind og vide, hvad du skal
gøre. Forudsigelser på dashboardet
viser prognoser, der hjælper dig til
at holde kursen mod din ønskede
målsætning.

Co Ad
nt van
ro c
l e

Management

Skræddersyet KPI-oversigt
Rapporter, der kan tilpasses
Kokort
Restbeløb pr ko
Prognoser for mælkeydelse

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Sundhed
Sundhedsrapport
Mælketemperatur
Yvercelletal (MQCC2)
Vægt
Overvågning af drøvtygning
Råd til ketosebehandling

Malkning

Fodring

Overvågning af ædetid
Fodertabeller
Vector-blandet ration
Optimering af forbrug af kraftfoder

Masseindtastning
Brugermanagement
Opgavebaserede rutiner
Reproduktionskontrol
Oversigt over korute
Behandlingsplaner
Administration af vagter
Cow Locator
Meddelelser og alarmer

• •
• •
•
•

Automatiske opdateringer

mislykkede malkninger

•

Chat-funktion
Tredjepartsrådgivning

Automatisk brunstregistrering
Reproduktionsanalyse
Automatisk drægtighedskontrol
Hold åben-råd

• •
• •
• •
•

• •
• •
• •
•

Arbejdsplanlægning

Mælkefedt- og protein
Tilpasset aftagning
Optimering af forbehandling
Optimering af malkeinterval
Råd om reduktion af

Reproduktion

*Kontakt venligst dit Lely Center om
tilgængeligheden i dit område.

Co Ad
nt van
ro c
l e

Siloalarm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tilsluttet

PC
Smartphone og tablet (WiFi/4G)
Oversigt over tilsluttede enheder
Lokal og cloudbaseret
dataudveksling

• •
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Din
tilmelding*
Let og gennemskueligt
Lely Horizon gøres tilgængeligt for alle landmænd
med et automatisk Lely Astronaut-malkesystem
eller et automatisk Lely Vector-fodringssystem.
Altid i kontrol
Som ny bruger kan du registrere dig på Lely-portalen med de
oplysninger, du får fra dit Lely Center. Efter registrering har du
adgang til Lely Horizon fra din computer og smartphone.
På Lely-portalen kan du se og administrere dine pakker når som
helst. Således har du altid kontrol.

Betal pr. ko
Pakkerne faktureres digitalt ud fra antallet af lakterende køer
i systemet. På den måde er udgiften til dit managementsystem
direkte relateret til dine mælkeindtægter. Lely fakturerer
pakkerne på månedlig basis.

Velkommen til Lely-portalen.
Log ind her
E-mailadresse

Adgangskode

Jeg har glemt min adgangskode

Forbliv logget ind

Log ind

Prøv og vælg
Prisen afhænger af pakken. Efter registrering får nye brugere
automatisk adgang til Horizon Advance-pakken. I en begrænset
periode får du denne omfattende pakke til rabatpris, så du
kan afgøre, om den opfylder dine behov. Inden udløbet af
prøveperioden sender vi dig en besked. Du kan når som helst
skifte pakke på Lely-portalen.

*Kontakt venligst dit Lely Center om
tilgængeligheden i dit område.

Har du ingen konto? Opret dig nu

Sådan får du
Lely Horizon

www.lely.com

Få din egen demoudgave af Horizon,
eller udforsk hele potentialet.
Besøg lely.com/horizon og få mere at vide,
eller kontakt dit Lely Center.
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