
Οδηγήστε τη διαχείριση της 
φάρμας σε ανώτερο επίπεδο. 

10Αξιοποιείτε τα 
δεδομένα στο έπακρο

Υποστήριξη για τη λήψη 
αποφάσεων με ομαδοποίηση 
πληροφοριών για 
αποτελεσματικότερη διαχείριση 
της φάρμας σας.

Το μέλλον της κτηνοτροφίας έχει 
ως στόχο την απόκτηση γνώσης 
από δεδομένα για να γίνει η ζωή 
σας πιο εύκολη, το κοπάδι σας 
πιο υγιές και η φάρμα σας πιο 
κερδοφόρα.

05 0603 Πληροφορίες για 
το Lely Horizon Γιατί Lely Horizon;

Ψηφιακή 
κτηνοτροφία

Η νέα μας πλατφόρμα διαχείρισης 
φάρμας θέτει νέα πρότυπα. Βρείτε 
την επεξήγηση των κυριότερων 
σημείων.

Πρόγραμμα διαχείρισης φάρμας
Lely Horizon

Η κτηνοτροφία του 
μέλλοντος στις άκρες 
των δαχτύλων σας

www.lely.com

Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα 
προνόμια της αυτοματοποίησης 
δεδομένων με τις πιο πρόσφατες 
δυνατότητες.

09Έχετε τον έλεγχο
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Ψηφιακή 
κτηνοτροφία

3

Φανταστείτε πόσα δεδομένα παράγει 

μία μοντέρνα γαλακτοπαραγωγική 

φάρμα. Για παράδειγμα, το ρομπότ 

αρμέγματος Lely Astronaut. Με όλους 

τους αισθητήρες του, δημιουργεί 

μία τεράστια ποσότητα δεδομένων 

σχετικά με την ποιότητα γάλακτος, την 

υγεία της αγελάδας, τον μηρυκασμό, 

την αποδοτικότητα ζωοτροφής και 

πολλά άλλα. Όλα σε επίπεδο κοπαδιού, 

μεμονωμένης της αγελάδας, μέχρι και 

ανά τεταρτημόριο.

Υπάρχουν όμως και άλλα. Τι ισχύει 

όμως με τους προμηθευτές, όπως οι 

σύμβουλοι τροφών, οι προμηθευτές 

σπέρματος και οι κτηνίατροι; Έχουν 

και αυτοί δεδομένα σχετικά με τη 

φάρμα και το κοπάδι σας. Όλα αυτά 

είναι εξαιρετικά συναφή. Πως όμως 

μπορούμε να τα καταστήσουμε 

χρήσιμα;

Είναι ώρα να αξιοποιηθούν τα δεδομένα 

στο έπακρο. Για την ανάλυση όλων των 

διαθέσιμων συναφών δεδομένων με 

έξυπνο τρόπο. Είναι ώρα να συνδεθεί 

όλος ο εξοπλισμός Lely και όλοι οι 

προμηθευτές στη φάρμα σας. Έξυπνοι 

αλγόριθμοι, συνδεσιμότητα και στο 

cloud. Επεξεργασμένα για να γίνουν 

φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες. 

Και ενδεχομένως πληροφορίες που 

οδηγούν σε πρακτικές 

συμβουλές.

Το Lely Horizon τα 

κάνει όλα αυτά. Παρέχει 

στους κτηνοτρόφους 

τα εργαλεία για 

να δουλέψουν 

αποτελεσματικότερα 

και τους προσφέρει 

μεγαλύτερο έλεγχο 

για να πετύχουν τους 

στόχους τους.

Ο κόσμος φαίνεται να αλλάζει ολοένα και γρηγορότερα. 
Το ίδιο συμβαίνει και στην κτηνοτροφία. Οι δυο λέξεις-κλειδιά 
είναι ‘δεδομένα’ και ‘ψηφιοποίηση’. Προσφέρουν τόσο προκλήσεις 
όσο και ευκαιρίες.

Lely Horizon



Πρώτες 
εμπειρίες στη 
Γερμανία

Ο Sven Klingemann (37) διαχειρίζεται 

μία γαλακτοπαραγωγική μονάδα με 

την οικογένειά του στο Neustadt, Κάτω 

Σαξονία, κοντά στο Ανόβερο. Αρμέγουν 240 

αγελάδες με τέσσερα ρομπότ αρμέγματος 

Lely Astronaut. Έχει επίσης εγκατασταθεί 

ένα σύστημα σίτισης Lely Vector.

4

‘Όσο περισσότερα ζώα έχεις, τόσο πιο 

αποτελεσματικό είναι το σύστημα διαχείρισης 

μέσω κινητής συσκευής. Εξοικονομούμε πολύ 

χρόνο κάθε μέρα.
 

‘Στο Horizon όλες οι λειτουργίες είναι 

ενσωματωμένες, όπως για παράδειγμα οι 

παράμετροι του Lely Vector. Τώρα έχω όλες 

τις λειτουργίες και τα προγράμματα σε μόνο 

μία εφαρμογή.’ 

‘Η εφαρμογή σου κάνει διάφορες προτάσεις, όπως 

ποιες είναι οι επόμενες αγελάδες για ξηρή περίοδο ή 

ποιες αγελάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.’

‘Κάτι που σε βοηθά να αισθάνεσαι 
πολύ λιγότερη πίεση σε περιόδους 
αιχμής.’

‘Παρουσιάζει πολύ χρήσιμες προτάσεις που δε 

χρειάζεται να σκεφτώ από μόνος μου.’

Sven Klingemann, Neustadt 

Lely Horizon



Μετατρέπει τα δεδομένα σας σε επιδόσεις 

πρόβλεψης και σας προσφέρει σαφείς 

επιλογές για τη βελτιστοποίηση της 

φάρμας σας. 

Περισσότερο από ποτέ, η ψηφιοποίηση 

θα δουλέψει για εσάς. Θα σχεδιάζονται 

καθημερινές και προγραμματισμένες 

ρουτίνες, βασιζόμενες σε 

επαφές αγελάδας, ως λογικές και 

αποτελεσματικότερες ροές εργασίας. Σας 

προσφέρει στοιχεία στη σωστή στιγμή και 

στο σωστό σημείο.

Ο συγχρονισμός μεταξύ διαφορετικών 

εφαρμογών, από τους προμηθευτές 

σας, σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν. 

Το Horizon θα είναι έτοιμο να συνδεθεί 

σύντομα με λογισμικό από τον 

προμηθευτή τροφών, τον κτηνίατρο, 

εταιρείες γενετικής και άλλους. 

Ο συνδυασμός δεδομένων μεμονωμένης 

της αγελάδας από επιμέρους πηγές δίνει 

μεγαλύτερη αξία στις πληροφορίες. 

Εκτός από όλα αυτά, το Horizon θέτει 

το νέο πρότυπο φιλικότητας προς τον 

χρήστη. Όλες οι πληροφορίες είναι άμεσα 

διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές σας με 

την ίδια οικεία ροή, είτε χρησιμοποιείτε το 

ποντίκι του υπολογιστή είτε το δάχτυλό 

σας.

Παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια…

Lely Horizon

5Lely Horizon

Δεν θα ήταν σωστό να παρουσιάσουμε το Lely Horizon ως ένα 
νέο πρόγραμμα διαχείρισης φάρμας. Πρόκειται για κάτι πολύ 
περισσότερο από αυτό. Οδηγεί τη διαχείριση της φάρμας σε 
ανώτερο επίπεδο. Το Horizon ξεχωρίζει με πολλούς τρόπους.
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Η κτηνοτροφία 
του μέλλοντος 
στις άκρες των 
δαχτύλων σας

Βελτιστοποιημένη ροή φάρμας 
Κάνει την ημέρα σας αποτελεσματικότερη 

απαλλάσσοντάς σας από τη λήψη αποφάσεων 

ρουτίνας. Βελτιστοποιεί τη ροή της εργασίας 

προσφέροντάς σας πληροφορίες στη σωστή στιγμή 

και στο σωστό σημείο.

Εξαιρετικές δυνατότητες
• Υποστήριξη επαφών αγελάδας 

Ενσωματωμένες ρουτίνες βασιζόμενες σε εύκολα 

προγραμματισμένες επαφές αγελάδας δημιουργούν 

λογικές και αποτελεσματικότερες ροές εργασίας.

• Δουλειά με βάση τις εργασίες (προσαρμοσμένη) 
Άμεση πρόσβαση σε καθημερινές ρουτίνες και 

απαραίτητες ενέργειες για να προσαρμόσετε τον 

προτιμώμενο τρόπο (ή τρόπους) εργασίας.

Η νέα μας εφαρμογή διαχείρισης φάρμας 
θέτει νέα πρότυπα. Το Lely Horizon είναι το 
επόμενο βήμα προς ένα λαμπρό μέλλον στον 
κτηνοτροφικό αυτοματισμό.

Επεξήγηση των 
κυριότερων σημείων.
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Σύνδεση και συνδυασμός δεδομένων
Συνδέει και αναλύει τα δεδομένα της κάθε 

αγελάδας από τον εξοπλισμό της Lely, καθώς και τις 

πληροφορίες τρίτων, για να σας τα παρουσιάσει ως 

χρήσιμες πληροφορίες.

Εξαιρετικές δυνατότητες
• Ένα κεντρικό σημείο για πληροφορίες 

διαχείρισης της φάρμας 
Δε χρειάζεται η εναλλαγή μεταξύ οθονών και 

εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών.

• Τα συνδυασμένα δεδομένα προσφέρουν 
πληροφορίες υψηλού επιπέδου 
Παρέχει στοιχεία αναλύοντας συνδυασμένα 

ατομικά δεδομένα αγελάδων από διάφορες 

εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Εύκολο στην χρήση
Το Lely Horizon θέτει το μελλοντικό πρότυπο 

φιλικότητας προς τον χρήστη. Ένα έξυπνο 

περιβάλλον χρήστη σας παρέχει άμεση πρόσβαση 

σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εύκολο να 

το μάθετε, εξαιρετικό στη χρήση.

Εξαιρετικές δυνατότητες
• Ίδιο περιβάλλον χρήστη στον υπολογιστή 

και στο κινητό 
Παρόμοιοι προσαρμοσμένοι πίνακες και 

διαθέσιμες συμβουλές όταν και όπου τις 

ζητήσετε.

• Βήμα προς βήμα εκπαίδευση και υποστήριξη 
Ενσωματωμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και 

online εκπαίδευση. Υποστήριξη από τοπικούς 

εξειδικευμένους συμβούλους.

Lely Horizon 7



Lely Horizon

Οι κτηνο-
τρόφοι 
για το Lely 
Horizon
Κατά τη διάρκεια της δοκιμής 
συλλέξαμε τις απόψεις από τους 
κτηνοτρόφους μας. Οι απόψεις 
αυτές δείχνουν τι σημαίνει 
το Horizon γί  αυτούς στην 
καθημερινή τους δουλειά.
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Το Horizon μου παρέχει μια λίστα με το τι 
πρέπει να κάνω, μέχρι πότε και τι επείγει 
να γίνει άμεσα. Εξοικονομεί χρόνο και είναι 
αποτελεσματικό.

‘Η εκμάθηση του Horizon δεν ήταν 
καθόλου δύσκολη. Είχα μια ερώτηση 
σχετικά με την αναφορά συγκέντρωσης 
αγελάδων, η οποία βρήκε εύκολα 
απάντηση από την ενσωματωμένη 
λειτουργία βοήθειας. Κατά τα άλλα, όλα 
φαίνονται και παρουσιάζονται με τον ίδιο 
τρόπο: σε Η/Υ, tablet και smartphone!’

‘Την περασμένη εβδομάδα, βγήκα έξω για μια μέρα με 
τον άντρα μου και τα παιδιά. Άφησα τη φάρμα στον 
ασκούμενο Ben για εκείνη την ημέρα, ξέροντας ότι 
θα μπορώ πάντα να τον βοηθήσω από το Horizon σε 
περίπτωση που χρειαζόταν υποστήριξη. Έχω όλες τις 
πληροφορίες στο χέρι μου.’

‘Μετά την αλλαγή του σιτηρεσίου τους, 
οι αγελάδες μας φαίνονται υγιέστερες και 
η παραγωγή τους αυξήθηκε. Τώρα με το 
Horizon μπορούμε να παρακολουθούμε 
τον οικονομικό αντίκτυπο των αλλαγών 
σιτηρεσίου σε πραγματικό χρόνο.’

‘Σήμερα το πρωί είχα 
σχεδιάσει να κάνω δυο 
σπερματεγχύσεις. Όταν 
έλεγξα το Horizon, 
παρατήρησα ότι η εργασία 
είχε ήδη γίνει από τη 
συνάδελφό μου, Mary. Ο 
πίνακας αναφορών μου 
πρότεινε τι να κάνω μετά.’



Lely Horizon 9

Ένας κτηνοτρόφος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να εμπιστεύεται τον 
εξοπλισμό του.

Αυτό ισχύει, ίσως ακόμη 
περισσότερο, και για το σύστημα 
διαχείρισης της φάρμας του. 
Αυτοί οι αριθμοί σας δίνουν 
μια εικόνα της προσπάθειας και 
του ενδιαφέροντος που η Lely 
αφιέρωσε για την ανάπτυξη και 
δοκιμή του Lely Horizon. Μία 
ανάπτυξη που δε σταματά ποτέ. 

Ανάπτυξη 
που δε 
σταματά ποτέ

Χρησιμοποιώντας την γνώση 

18.000 
κτηνοτρόφων 
από όλον τον κόσμο

Δοκιμαστι
κέςφάρμες 
για δυο χρόνια100

2.007.500.000 
αρμέγματα με Lely Astronaut κάθε χρόνο

Μετρώντας  

5,5 εκατομμύρια 
αρμέγματα με Lely Astronaut κάθε μέρα

Εκτρέφοντας  

2 εκατομμύρια 
μοσχάρια τον χρόνο

Μελετώντας 

300.000 
σπερματεγχύσεις τον μήνα 

σε 3 ηπείρους

σε χώρες

Μηχανικοί
Σχεδιαστές

Διαχείριση Φάρμας 
Ειδικοί Τεχνητής Νοημοσύνης

Συνεργασία με μια ομάδα 

120 
 Εργαζο
μένων 
της Lely

πάνω από 

25  χρόνια 
ρομποτικής 
γνώσης

757

και αυτό 
δεν είναι 
το τέλος
είναι μία διαρκής 

ανάπτυξη



Lely Horizon Control
Εξοικονομήστε χρόνο, κινηθείτε περισσότερο 

μέσα και γύρω από τη φάρμα και απολαύστε 

τα πλήρη προνόμια της αυτοματοποίησης 

δεδομένων. Αφήστε το Lely Horizon να 

σκεφτεί για εσάς και να μεταφράσει τη 

δουλειά σε λογικές εργασίες, ενώ βρίσκεστε 

ακόμα σε θέση να χρησιμοποιείτε βασικές 

λειτουργίες για λεπτομερείς αναλύσεις όταν 

σας βολεύει.

Διατήρηση 
ελέγχου 
με το Lely 
Horizon
Το Lely Horizon σας 
προσφέρει τις ακόλουθες 
δυνατότητες
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Διαχείριση
Εξατομικευμένος πίνακας εργαλείων KPI

Προσαρμοσμένες αναφορές

Κάρτα αγελάδας

Περιθώριο ανά αγελάδα

Πρόβλεψη απόδοσης γάλακτος

Υγεία
Αναφορά υγείας

Θερμοκρασία γάλακτος

Αριθμός σωματικών κυττάρων μαστού (MQCC2) 

Βάρος

Παρακολούθηση μηρυκασμού

Άρμεγμα
Ολικά στερεά γάλακτος

Εξατομικευμένη αποκόλληση

Αναπαραγωγή
Αυτόματη καταχώρηση οίστρου

Ανάλυση αναπαραγωγής

Αυτόματη επιβεβαίωση κυοφορίας

Σίτιση
Παρακολούθηση κατανάλωσης τροφής

Πίνακες ζωοτροφών

Ολικό σιτηρέσιο Vector

Ροή εργασίας ανθρώπων 
Καταχωρήσεις δέσμης

Διαχείριση χρήστη

Καθημερινό πρόγραμμα εργασιών

Έλεγχος αναπαραγωγής

Επισκόπηση διαδρομής

Προγράμματα θεραπειών

Διαχείριση βαρδιών

Εντοπισμός αγελάδας

Ειδοποιήσεις και συναγερμοί

Συναγερμοί σιλό

Συνδεδεμένος
Αυτόματες ενημερώσεις

Λειτουργία συνομιλίας

Συμβουλές τρίτων

Η/Υ

Smartphone και tablet (Wifi/4G)

Επισκόπηση συνδεδεμένων συσκευών

Ανταλλαγή δεδομένων τοπικά και με cloud

*�Επικοινωνήστε�με�τοπικό�το�Lely�Center�
σχετικά�με�τη�διαθεσιμότητα�στην�περιοχή�
σας.

Lely Horizon
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Οδηγήστε τη διαχείριση της φάρμας σας σε ανώτερο επίπεδο με το Lely Horizon και αξιοποιήστε τα δεδομένα 

στο έπακρο. Αξιοποιήστε τα δεδομένα σας με έξυπνους αλγόριθμους για να προβλέψετε τις αποδόσεις που 

σας προσφέρουν σαφείς επιλογές για τη βελτιστοποίηση της φάρμας σας. Το Horizon θα προχωρήσει ένα 

βήμα παραπάνω από τους συνηθισμένους πίνακες εργαλείων και τα εργαλεία αναφορών. Εύκολο να το μάθετε, 

εξαιρετικό στη χρήση. 

Lely Horizon. Η κτηνοτροφία του μέλλοντος στις άκρες των δαχτύλων σας

Το επόμενο βήμα στο μέλλον της φάρμας σας είναι η πρόβλεψη
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Πως να αποκτήσετε το 
Lely Horizon

Αποκτήστε την δοκιμαστική έκδοση του Horizon.  

Επισκεφθείτε το lely.com/horizon για να λάβετε 
περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με το 
τοπικό Lely Center. 


