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Tips & Tricks



farming innovators

Dashboard 



Dashboard 



Widget toevoegen



KPI’s aanpassen 



farming innovators

• Taken & +knop



Taken 

• Rapporten worden verwerkt in TAKEN

• Koeien ophalen

• Gezondheidsrapport

• Tocht & inseminatie rapport

• Uiergezondheid

• Acties onder DATA-INVOER in T4C vind je terug onder TAKEN

• Droog te zetten koeien/ af te kalven 

• Melkseparatie overzicht 

• Reproductie 

OPMERKING: routing overzicht geeft het overzicht van koeien 
die al in de separatieruimte of strohok zitten



Taken aanpassen/beheren 

Rode zijbalk > BEHEREN> Personen > Taken



Taken aanpassen/beheren 



+ knop
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• Koekaart



Koekaart overzicht



Koekaart



Melkkwaliteit



Melkkwaliteit grafiek



Koekaart – gebeurtenissen 
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• Rapporten



Rapporten op dashboard 

10 favoriete rapporten op het dashboard 



Favoriete rapporten



Rapporten & labels 



Rapporten bewerken 
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• Routing



Routing

• Taak: Routing overzicht = dieren staan reeds in de 

separatie (dus dieren die in strokhok/Separatieruimte/.. 
zitten)

• Beheren > Routing = alle ingestelde routings

✓ Handmatige (= handmatig ingesteld)

✓ Actieve (= automatische routings bv voetbad/tochtig/..)

✓ Beheer (= instellingen routing)



Handmatige routing



Actieve routing



Routingbeheer 
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•Medicijnen & 
behandelplannen



Medicijnen bibliotheek





Behandelplannen 



Hete spoeling voor specifiek medicijn

• = EXTRA spoeling van de melkleidingen met heet water én 
product wanneer een koe een bepaald product 
toegediend heeft gekregen dat een extra spoeling vereist

• = voor producten op basis van olieachtige componenten 
(zie onder hulpstoffen)

• Aan te vinken bij het medicijn in jou medicijnenbibliotheek

• Kan niet aangezet worden bij een handmatige 
melkseparatie



Hete spoeling voor specifiek medicijn

Beheren > Gezondheid > Medicijnen > Medicijn toevoegen



Gezondheidsbehandeling uitvoeren
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•Notificaties/

•meldingen op gsm



Notificaties/meldingen op GSM

• Beheren > Personen > Notificaties
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• Verdere Tips…



Melkseparatietaak beëindigen 

Tik op de taak en NIET op de koe zoals in T4C het geval was 



Vast voeren 



Afgevoerde dieren terugvinden 

Rapporten > Kudde > Aan en afgevoerde dieren



Afgevoerde dieren terugvinden 

OF: Beheren > Bedrijfsopzet > Groepen > afgevoerd > tonen



Afgevoerde dieren terugvinden

OF: Rapporten > Kudde > 17 - Kalender - Overzicht alle koeien



Afgevoerde dieren terugvinden



Acties uitvoeren in Horizon

• Via de koekaart

Meerdere dieren tegelijk 

aanduiden: 

• Via een taak

• Via een rapport

• →+ KNOP



Groepsacties uitvoeren

• Via een rapport of via een taak vb reproductiecontrole



Reproductiemodule

• Extra rapporten over 
reproductie

• Analyse Reproductie -> 
cijfers over 
vruchtbaarheid op jou 
bedrijf, te vergelijken 
met laatste jaar of 
laatste kwartaal of 
eigen referentie



Voeren - Voerbibliotheek

• Vanaf nu moet het drogestofgehalte ingevuld staan van 
uw krachtvoer! Anders krijg je een melding bij het 
aanvullen van uw krachtvoer indien u hier graag een 
attentie van krijgt.



Tip van de monteur: M4USE flush

• Hete lokale reiniging met reinigingsmiddel (alkaline)

• Steeds kwaliteitsvolle biest-/separatiemelk

• Duurt 6 minuten

• Gezonde kalveren en het voorkomt storingen

• Aangeraden om minstens wekelijks zo’n reiniging uit te 
voeren



M4USE flush

• Quick launch menu-M4USE → Flush

• M4USE-emmers legen en handmatig reinigen. Leeg de 
M4USE-emmers op de E-Link. Robot weer in bedrijf zetten
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Nieuwigheden in Horizon
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Adviezen 



Ketose Advies



Ketose advies

Ziekte kans

Vet/ eiwit verhouding

Melk productie

Herkauw activiteit

5-60 dagen in lactatie

Geen mastitis/ 
verhoogd celgetal

Keuze voor veehouderKetose 
model



Ketose behandel advies

• Doel: Ondersteuning van veehouders om te beslissen om koeien wel of 
niet te behandelen voor ketose. 

• Startpunt: Gezondheidsrapport

• Huidig model: 60% heeft op moment van advies, verhoogde BHB waarde.

Voldoet aan basis voorwaardes

• Verhoogde ziektescore

(Op gezondheidsrapport) 

• Begin lactatie

afwijking in 1 of combinatie van 
onderstaande

• Verhoogd Vet/eiwit gehalte

• Daling in melk productie

• Daling in herkauwactiviteit



Ketose behandel advies

• Onderscheid tussen lichte en
ernstige ketose symptomen

• Registratie & Behandelplannen: 
zelf behandelplannen maken via 
Beheren-Gezondheid -
Behandelplannen

• Behandelplan per categorie
(ketose licht/ ketose ernstig) 
worden onthouden voor volgend
advies



Ketose behandel advies

• Binnenkort de mogelijkheid 
om de BHB waarde in te 
geven bij de ziekteregistratie

• Adviezen werken met 
artificiële intelligentie en 
zullen dus verbeteren als u 
ook aangeeft of het advies al 
dan niet klopt (eens/oneens)

• Ook op de taak gezondheid 
vind u het advies terug



Advies mislukte melkingen



Reductie mislukte melkingen: model parameters

Adviezen & 
parameters

Melken  onder
begeleiding

Aansluitpogingen

Droogzetten

Einde dracht

Lage melkproductie

Minder vaak
melken

Speenplaatsing 
/ - afstand

Advies bij > 3 mislukkingen laatste 7 dagen/ koe
Opm: Zieke koeien krijgen geen advies!



Reduceren mislukte melkingen 



Bewust gust advies



Bewust gust

Selectie van minst presterende koeien in de koe-index
Opmerking: Vaarzen en drachtige koeien uitgezonderd

• Getoond op de koe-index (Dashboard – Verwachte reproductie)

• Voor tochtige koeien: label getoond in de tocht en inseminatie taak



Bewust gust 



farming innovators

Marge per koe 



Marge per koe

Inzicht in netto opbrengsten per koe!

Huidige berekening gebaseerd op:

Melk opbrengsten
• Productie

• Ontvangen melkprijs

• Vet prijs

• Eiwit prijs

Voerkosten
• Ruwvoer prijs

• Krachtvoer prijs

• Drogestof inname



Marge per koe

Overzicht in marge: kudde niveau + individueel koe niveau

Voerkosten

Marge 
per koe

Besluitvorming

Melk inkomsten

…

Kosten vruchtbaarheid

Kosten gezondheid

Energie en water kosten

Robot kosten



Marge per koe

Waar gegevens invoeren

1) + - knop - Melkprijs toevoegen

• Melkprijs €/100kg

• Ruwvoerprijs €/100kg DROGE 
STOF

• Vet en eiwitprijs €/kg

2) Beheren – Voer –
Voerbibliotheek

• Krachtvoerprijzen €/100kg 
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Kudde planning – koe index 



Kudde planning

Voorspellingen gebaseerd op 

reproductie registratie

Toont aantal op 1e van de 
maand

Huidige layout 

Inzicht in -5 tot +5 maanden



Koe index - factoren

Gezondheid
- Curatieve

-gezondheidsbehandelingen

- Ziektekans

- SCC

Reproductie
- Inseminaties

Robot efficiëntie
- Melkgift per boxtijd

- BezoekgedragProductie
- Verwachte toekomstige
- melkproductie



farming innovators

Melkgift voorspellingen



Melkgift voorspelling

Toont de voorspelde melkgift voor de 
komende 6 maanden

Gebaseerd op:

• Historische melk productie

• Dagen in lactatie

• Lactatie nummer

• Reproductie status

Niet:

• Rantsoen wijzigingen

• Gezondheidsproblemen
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• Horizon App



Horizon app installeren

• Zie dat je voor het programma zit!

• Download Lely Horizon in de playstore of app store

• OF indien op een andere PC/LAPTOP: microsoft store

• Vervolgens koppel je met jou Horizon!

automatisch: 
Beheren>Software>vertrouwde apparaten

manueel:

Beheren>Software>licentie-overzicht: licentiesleutel 
=product-key of bij Over(=sneller maar kleiner)

Xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
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• Abonnementen



Abbonementen

• LELY PORTAL!

• Basic

• € 0,35 per lacterende koe per maand

• Basis functionaliteiten zoals nu in T4C

• Enkel voor klanten die van T4C komen

• Control

• € 0,50 per lacterende koe per maand

• Basis + extra inzichten (zoals melkgiftvoorspelling, koe index, reproductie
analyse,…) + mobiele app

• Advance

• € 0,75 per lacterende koe per maand

• Control + adviezen en optimalisatiemodules



USB stick wisselen!



Stel uw vragen!



farming innovators

Bedankt voor jullie 

aandacht!



Farm Management Support

Kim Van Campenhout(OOST): 
0472 93 00 18 (ma- tem vrij)

Priscilla Denissen: 
0479 60 03 14 (din-woe-don)

Annelies Segers(WEST): 
0474 81 04 86 (ma tem vrij)
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