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Resultaten uit de Farmscan komen voort uit het 
management van u als veehouder maar ook door 
instellingen in uw T4C programma. Door de jaren heen 
zou het kunnen dat de instellingen niet meer passen bij uw 
bedrijfsvoering. Door bijvoorbeeld meer koeien per robot, 
een hogere productie per koe of de bij plaatsing van een 
krachtvoer box, melkrobot of een separatieruimte/strohok.

Analyseren van T4C

DE T4C QUICKSCAN 

Quick scan is een kijkje in: 

•  Melkinstellingen

•  Voerinstellingen

•  Toegangsinstellingen

•  Attentie instellingen

•  Groepsinstellingen

•  Favoriete instellingen

•  Routing instellingen

Hoe kunnen wij u helpen?
Onze Farm Management Support adviseurs (FMS) van Lely Center Bunschoten 
helpen u graag bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen of motiveren tot 
betere (melk) resultaten. Instellingen in T4C zijn daar een belangrijk onderdeel van.  
 
Simon van Rooijen en Jessica den Hertog zijn het aanspreekpunt in uw  
gebied over T4C- en Farm Management vraagstukken.
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Wat kan T4C voor u doen? 
Er kunnen handige nieuwe rapporten  
toegevoegd worden in uw T4C:
•  Rapport medicijnen voor de Qlip
•  Behandelplannen uit het koe kompas 
•  Uitvoeren behandelplan via uw mobiel
•  Rapport welke dieren te klauw bekappen 
•  Rapport voor periodiek veeartscontrole
•  Rapport voor kalveren onthoorning
•   Automatisch zieke/tochtige dieren in uw separatieruimte
•   Automatisch te behandelen dieren in uw separatieruimte

Uw bedrijfsdoelstellingen afstemmen  
op uw management!

Waarover gaat uw bedrijfsdoelstelling?  
• Productieniveau
• Robotcapaciteit
• Vruchtbaarheid
• Krachtvoer
• Weidgang
• Arbeidsdruk/verdeling
• Optimalisatie
• Jongvee opfok
• Melkingen

Hoe doen we dat?
Door middel van inloggen in uw T4C programma (via 
Teamviewer) analyseren onze Farm Management Support 
adviseurs (FMS) de data en instellingen uit T4C.  Per telefoon en 
e-mail rapporteren wij aan u waar eventueel verbeterpunten 
te vinden zijn. Wij vragen voordat we instellingen aanpassen 
eerst uitdrukkelijk uw toestemming om de geadviseerde 
aanpassingen te mogen toepassen in uw T4C programma. 

De opvolging 
Na +/- 2 weken na de aanpassingen volgt er een telefonisch contact. Na minimaal een 
maand volgt er een 2e Farmscan. Delen van ervaringen en is meer Support gewenst?

Vraag vrijblijvend naar wat wij voor u kunnen betekenen of vraag een  
Farm Scan of Quick Scan aan via fms@bun.lelycenter.com

https://www.lely.com/nl/centers/bunschoten/

