
Dowiedz się, jak zarządzać swoją 
aplikacją, i poznaj przejrzysty sposób 
naliczania kosztów w zależności od 
liczby krów.

10Łatwość i przejrzystość 
użytkowania

Wsparcie w podejmowaniu decyzji 
dzięki pakietom informacji do 
zarządzania gospodarstwem 
z wykorzystaniem narzędzi Lely. 

Przyszłość hodowli bydła mlecz-
nego wiąże się z umiejętnością 
czerpania wiedzy z posiadanych 
danych, pozwalającą uprościć 
procesy, zadbać o zdrowie stada 
i zwiększyć zyski z gospodarstwa.

05 0603 Informacje  
o Lely Horizon

Dlaczego  
Lely Horizon?

Hodowla bydła 
mlecznego w wymiarze 
cyfrowym

Nasza nowa aplikacja do 
zarządzania gospodarstwem 
wyznacza nowe standardy. Poznaj 
jej najważniejsze zalety.

Aplikacja do zarządzania gospodarstwem
Lely Horizon

Przyszłość Twojego 
gospodarstwa jest 
na wyciągnięcie ręki

www.lely.com

Aplikacja Lely Horizon jest 
dostępna w dwóch pakietach: 
Control i Advance. Wybierz 
pakiet najlepszy dla siebie.

09Pakiety
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Hodowla bydła 
mlecznego w wymiarze 
cyfrowym

3

Spróbujmy wyobrazić sobie, ile 
danych generuje nowoczesne 
gospodarstwo produkujące mleko. 
Posłużmy się przykładem robota 
udojowego Lely Astronaut. Dzięki 
swoim czujnikom generuje on 
ogromną ilość danych o jakości 
mleka, stanie zdrowia krów, 
przeżuwaniu, efektywności 
żywienia itp., a wszystko to na 
poziomie stada, pojedynczej krowy, 
a nawet poszczególnych ćwiartek 
wymion.

A to nie wszystko. Dane 
dostarczane są również przez inne 
urządzenia, np. automatyczny 
system żywienia Lely Vector. 
A pozostałe osoby, takie jak 
doradcy w zakresie żywienia, 
dostawcy nasienia i weterynarze? 
Oni również dysponują danymi 
dotyczącymi gospodarstwa 
i stada. Dane te są niezwykle 
istotne. Jednak w jaki sposób mogą 
posłużyć nam w praktyce?

Nadszedł czas, aby maksymalnie 
wykorzystać i przeanalizować 
potrzebne dane w inteligentny 
sposób. Czas połączyć ze sobą 
wszystkie urządzenia i dane od 
dostawców w gospodarstwie. 
Inteligentne algorytmy, łączność 
i chmura przetwarzają uzyskane 
dane w przyjazne dla użytkownika 
informacje, które w efekcie 
pozwalają na sformułowanie 
praktycznych porad.

Wszystkie te zadania 
spełnia aplikacja 
Lely Horizon, 
która zapewnia 
hodowcom narzędzia 
pozwalające 
zwiększyć 
efektywność pracy 
oraz zakres kontroli, 
aby osiągnąć 
wyznaczone cele.

Świat wydaje się zmieniać coraz szybciej. Nie inaczej jest 
w przypadku gospodarstw produkujących mleko. Obecnie 
najważniejsze pojęcia to „dane” i „cyfryzacja”. Niosą one ze 
sobą zarówno wyzwania, jak i szanse.

Lely Horizon



Pierwsze 
doświadczenia

Sven Klingemann (37) wraz z rodziną 
prowadzi gospodarstwo produkujące 
mleko w Neustadt w Dolnej Saksonii, 
niedaleko Hanoweru. Do doju 240 krów 
używa czterech robotów udojowych 
Lely Astronaut. Gospodarstwo jest 
również wyposażone w system 
żywienia Lely Vector.

4

„Im więcej zwierząt, tym bardziej 
efektywny staje się mobilny system 
zarządzania. Codziennie udaje nam się 
zaoszczędzić dużo czasu”.

„W aplikacji Horizon wszystkie funkcje, np. 
ustawienia Lely Vector, są zintegrowane. 
Teraz mogę korzystać z wszystkich funkcji 
i programów w ramach jednej aplikacji”. 

„Aplikacja podpowiada na przykład, które 
krowy należy zasuszyć w najbliższym czasie 
lub które wymagają specjalnej uwagi”.

„Dzięki temu presja w pracowitych 
okresach jest znacznie mniejsza”.

„Aplikacja dostarcza wielu przydatnych porad 
i wniosków, do których nie muszę dochodzić 
samodzielnie”.

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon



Z dumą przedstawiamy…

Lely Horizon

5Lely Horizon

Przedstawienie aplikacji Lely Horizon jako nowego programu 
do zarządzania gospodarstwem nie byłoby wystarczające. 
To po prostu coś o wiele lepszego. Przenosi ona zarządzanie 
gospodarstwem na nowy poziom. Aplikacja Horizon ma wiele 
wyróżniających ją funkcji.

Prognozuje wyniki na podstawie 
wprowadzonych danych i sugeruje 
działania optymalizujące pracę 
w gospodarstwie. Pozwala 
zidentyfikować krowy z podejrzeniem 
ketozy już na wczesnym etapie tej 
choroby metabolicznej. Wiedząc, że 
ketoza jest powszechnie występującą 
chorobą u bydła wysokowydajnego, 
warto pamiętać, że wczesne leczenie 
bezpośrednio zapobiega stratom.

Tutaj jak nigdy wcześniej użyteczna 
może okazać się cyfryzacja. Codzienne 
i zaplanowane rutynowe czynności 
wykonywane przy krowach staną się 
bardziej optymalne i wydajne. Aplikacja 
dostarcza właściwych informacji 
w odpowiednim czasie i miejscu.

Konieczność synchronizacji różnych 
aplikacji od zewnętrznych dostawców 
będzie wkrótce należeć do przeszłości. 
Aplikacja Horizon jest kompatybilna 

z oprogramowaniem używanym przez 
dostawców pasz, weterynarzy, firmy 
zajmujące się badaniami genetycznymi 
itp. Połączenie indywidualnych danych 
krów z różnych źródeł sprawia, że 
informacje nabierają większej wartości. 

Aplikacja Horizon wyznacza również 
nowe standardy w zakresie łatwości 
obsługi. Wszystkie informacje są 
dostępne bezpośrednio na urządzeniach 
i uporządkowane w znany już sposób, 
i dostępne za pośrednictwem kliknięcia 
myszki lub dotknięcia palcem.



Decision support

Optimized farm �ow 

Connecting and Combining

Easy to use

Decision support

Optimized farm �ow 
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Easy to use
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Przyszłość Twojego 
gospodarstwa jest 
na wyciągnięcie ręki

Nasza nowa aplikacja do 
zarządzania gospodarstwem 
wyznacza nowe standardy. Lely 
Horizon to kolejny krok w kierunku 
lepszej przyszłości w automatyzacji 
produkcji mleka.

Poznaj jej najważniejsze 
cechy.

Wsparcie procesu decyzyjnego
Lely Horizon działa jak drugi mózg, wykorzystując 
inteligentne algorytmy oparte na doświadczeniach 
tysięcy hodowców bydła mlecznego z całego 
świata. Aplikacja prognozuje wyniki na podstawie 
wprowadzonych danych i sugeruje działania 
optymalizujące pracę w gospodarstwie. Zapewnia 
niespotykaną dotąd kontrolę nad stadem.

Najważniejsze funkcje
• Wykrywanie i wskazówki dotyczące leczenia 

ketozy 
Jednoznaczna identyfikacja krów z podejrzeniem 
ketozy już na wczesnym etapie.

• Funkcja „Keep open” 
Pomoc w podejmowaniu decyzji o inseminacji 
w oparciu o faktyczne dane.

Optymalny przebieg pracy w gospodarstwie 
Sprawia, że dzień jest bardziej wydajny, uwalniając 
hodowcę od konieczności podejmowania rutynowych 
decyzji. Optymalizuje przebieg pracy, dostarczając 
właściwych informacji we właściwym czasie i miejscu.

Najważniejsze funkcje
• Wsparcie w zakresie czynności wykonywanych 

przy krowie 
Wbudowana funkcja działań rutynowych w oparciu 
o łatwe w planowaniu czynności wykonywane 
przy krowach sprawia, że przebieg pracy staje się 
bardziej optymalny i wydajny.

• Praca w oparciu o plan zadaniowy 
Bezpośredni dostęp do codziennych rutynowych 
czynności i działań, umożliwiający dostosowanie 
sposobu (lub sposobów) pracy do własnych potrzeb.
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Łączenie
Łączenie danych dotyczących 
poszczególnych krów z różnych urządzeń 
Lely oraz urządzeń innych producentów 
i przedstawianie ich w bardzo czytelnej 
postaci.

Najważniejsze funkcje
• Jeden centralny punkt do zarządzania 

informacjami o gospodarstwie 
Eliminuje to konieczność przełączania 
ekranów i aplikacji.

• Połączenie danych zapewniające 
zaawansowany poziom informacji 
Dostęp do zbioru informacji stanowiącego 
wynik analizy danych poszczególnych 
krów z różnych źródeł wewnętrznych 
i zewnętrznych. 

Łatwość użytkowania
Aplikacja Lely Horizon wyznacza przyszłe 
standardy w zakresie łatwości obsługi. 
Intuicyjny interfejs zapewnia szybki dostęp 
do wszystkich potrzebnych informacji. Jest 
niezwykle łatwy w obsłudze.

Najważniejsze funkcje
• Jeden interfejs użytkownika w wersji 

stacjonarnej i mobilnej 
Dostosowane do potrzeb tablice wskaźników 
i porady są dostępne zawsze, wtedy kiedy 
tego potrzebujesz.

• Wskazówki krok po kroku i wsparcie na 
bieżąco 
Wbudowane instrukcje i szkolenie online. 
Wsparcie lokalnych specjalistów w czasie 
rzeczywistym.

Lely Horizon 7



Lely Horizon

Opinie 
hodowców 
o Lely 
Horizon
W okresie testowania aplikacji 
zebraliśmy opinie hodowców. 
Wynika z nich jasno, ile 
aplikacja Horizon wniosła do 
ich codziennej pracy.

8

„Aplikacja Horizon poinformowała 
mnie o podejrzeniu ketozy u jednej 
z krów i zasugerowała plan leczenia. 
W trakcie badania wykryłem u krowy 
oznaki ketozy. Od razu wdrożyłem 
proponowane leczenie”.

„Nauka obsługi aplikacji Horizon 
w ogóle nie była trudna. 
Potrzebowałem informacji o raporcie 
dotyczącym podganiania krów. 
Wbudowana funkcja pomocy 
pozwoliła mi szybko znaleźć 
odpowiedź. Oprócz tego aplikacja 
wygląda tak samo niezależnie 
od tego, czy korzystam z niej na 
komputerze, tablecie, czy smartfonie!”

„W zeszłym tygodniu wyjechałam na jeden dzień 
z mężem i dziećmi. Opiekę nad gospodarstwem 
powierzyłam stażyście Benowi, bo wiedziałam, że 
w razie problemów w każdej chwili będę mogła 
mu pomóc przez aplikację Horizon. Wszystkie 
informacje mam pod ręką”.

„Po zmianie dawki paszy nasze 
krowy wyglądają zdrowiej, a ich 
produktywność wzrosła. Dzięki 
aplikacji Horizon możemy w czasie 
rzeczywistym obserwować skutki 
finansowe zmian dawek”.

„Dziś rano 
zaplanowałem 
wykonanie kilku 
inseminacji. Aplikacja 
Horizon poinformowała 
mnie, że pracę tę 
wykonała już moja 
współpracownica Mary. 
Tablica wskaźników 
dostarczyła mi dalszych 
wskazówek”.
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Hodowca bydła mlecznego 
musi móc polegać na swoim 
sprzęcie.

Jeszcze bardziej istotne jest 
to w przypadku systemu do 
zarządzania gospodarstwem. 
Przedstawione obok liczby 
pozwalają wyobrazić 
sobie skalę wysiłku 
i zaangażowania, jakie 
firma Lely włożyła 
w opracowywanie 
i testowanie aplikacji Lely 
Horizon. To nieustanny 
rozwój. 

Nieustanny 
rozwój

Wiedza 

18 000 
hodowców 
z całego świata

testujących 
hodowców 
przez dwa lata100

2 007 500 000 
dojów rocznie wykonywanych przez 
robota Lely Astronaut

Pomiar   

5,5 miliona  
dojów dziennie wykonywanych przez  
robota Lely Astronaut

Narodziny   

2 milionów 
cieląt rocznie

Analiza danych dotyczących 

300 000  
inseminacji miesięcznie

na 3 kontynentach

krajach

inżynierów
projektantów oraz

specjalistów z zakresu zarządzania gospodarstwem 

i sztucznej inteligencji  

ponad   

25 
 lat pracy 
z robotami

757

a to  
nie 

koniec
to nieustanny 

rozwój

w

współpracujących z zespołem 

120 

 pracowników 

Lely



Lely Horizon Control
Oszczędność czasu, większa mobilność 
w gospodarstwie i poza nim, pełna 
gama korzyści z automatyzacji danych. 
Pozwól Lely Horizon przejąć myślenie 
i przełożyć pracę na logiczne zadania, 
nadal mogąc korzystać z podstawowych 
funkcji do dokładnej analizy wtedy, gdy 
Ci wygodnie.

Lely Horizon Advance
Popraw jakość prowadzenia 
gospodarstwa i zaoszczędź więcej 
czasu, posługując się inteligentnymi 
algorytmami, które analizują 
dane i trendy. Porady dostarczane 
są w najwłaściwszym momencie, 
pozwalając szybko reagować 
i podejmować właściwe kroki. 
Przewidywania na tablicy wskaźników 
podają informacje o prognozowanych 
wynikach, pozwalając dążyć do 
realizacji ustalonego planu.

Pakiety*

Aplikacja Lely Horizon 
jest dostępna w postaci 
dwóch pakietów
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Zarządzanie
Spersonalizowana tablica wskaźników KPI

Raporty z możliwością modyfikacji

Karta krowy

Marża przypadająca na krowę

Przewidywany uzysk mleka

Zdrowie
Raport dot. stanu zdrowia

Temperatura mleka

Liczba komórek w mleku z wymienia (MQCC2) 

Masa

Monitorowanie przeżuwania

Porady dotyczące leczenia ketozy

Dój
Sucha masa w mleku

Indywidualny moment zdejmowania kubków

Optymalizacja czyszczenia strzyków przed dojem

Optymalizacja przerw między dojami

Porady dotyczące ograniczania niepowodzeń

Reprodukcja
Automatyczna rejestracja rui

Analiza reprodukcji

Automatyczne potwierdzanie cielności

Porady w funkcji „Keep open”

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Żywienie
Monitorowanie poboru paszy

Tabele żywienia

Dawki paszy wymieszane przez robota Vector

Optymalizacja dawek paszy treściwej

Praca poszczególnych osób 
Wprowadzanie grupowe

Zarządzanie użytkownikami

Zadania w ramach rutynowych czynności

Kontrola reprodukcji

Nadzór nad selekcją

Plany leczenia

Zarządzanie pracą zmianową

System Cow Locator

Powiadomienia i ostrzeżenia

Ostrzeżenia dot. silosów

Łączność
Automatyczne aktualizacje

Funkcja czatu

Porady zewnętrzne

PC

Smartfon i tablet (Wi-Fi/4G)

Podgląd podłączonych urządzeń

Wymiana danych lokalnie i w chmurze

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Advance 

Control

Advance 

Control

*�Skontaktuj�się�z lokalnym�Lely�Center�
w sprawie�dostępności�na�Twoim�terenie.

Lely Horizon



Twoja 
aplikacja*
Łatwość i przejrzystość 

użytkowania
Aplikacja Lely Horizon będzie dostępna 
dla wszystkich hodowców posiadających 
automatyczny system doju Lely Astronaut lub 
automatyczny system żywienia Lely Vector. 
Zawsze pod kontrolą 
Posługując się informacjami otrzymanymi ze swojego Lely 
Center, nowi użytkownicy mogą zarejestrować się na Lelyportal. 
Po rejestracji otrzymują dostęp do aplikacji Lely Horizon na 
komputerze i smartfonie. Dzięki Lelyportal można w dowolnym 
momencie przeglądać swoją subskrypcję i zarządzać nią. W ten 
sposób użytkownik zawsze ma pełną kontrolę.

Płatność zależna od liczby krów
Koszty subskrypcji naliczane są elektronicznie w oparciu o liczbę 
krów w okresie laktacji wprowadzonych do systemu. W ten sposób 
koszty aplikacji zarządzania gospodarstwem są bezpośrednio 
związane z przychodami z mleka. Lely będzie wystawiać faktury 
za subskrypcję co miesiąc.

Wybierz i wypróbuj
Cena różni się w zależności od pakietu. Po zarejestrowaniu nowi 
użytkownicy otrzymują automatyczny dostęp do pakietu Horizon 
Advance. Przez ograniczony czas mogą mieć do niego dostęp 
w niższej cenie, aby zweryfikować, czy spełnia on ich potrzeby. 
Przed końcem ustalonego okresu otrzymają oni powiadomienie. 
Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić pakiet 
w Lelyportal.

*�Skontaktuj�się�z lokalnym�Lely�Center�
w sprawie�dostępności�na�Twoim�terenie.
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Witamy w Lelyportal!  
Zaloguj się tutaj

Adres e-mail

Hasło Nie pamiętam hasła

Nie wylogowuj mnie

Nie masz konta? Zarejestruj się teraz

Zaloguj się



www.lely.com

Jak pobrać 
Lely Horizon

Pobierz własną wersję demonstracyjną Lely Horizon lub 
wypróbuj jej pełny zakres możliwości. 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę  
lely.com/horizon lub skontaktuj się z lokalnym Lely Center. 

Copyright © 2020 Lely Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji o prawach do wyłącznego użytkowania 
znajduje się w naszym oświadczeniu w sprawie znaków towarowych dostępnym na stronie www.lely.com


