Full oversikt, mer frihet og økt lønnsomhet
OS ID og Geno samarbeider om å
tilby aktivitetsmåleren SenseHub
(nyeste generasjon av Heatime).

Brunst

Helse

Kalving

Fôring

Varmestress

Grupperutine

Med SenseHub har du full oversikt
over dine dyrs aktivitet, helse og
velferd – uansett hvor du befinner deg.
Løsningen er enkel å bruke i hverdagen og gir konkrete råd du kan
handle på bakgrunn av, slik at du kan
effektivisere og forbedre drifta.

Vi har 70 mordyr og inseminerte tidligere
15 kyr i året. Med SenseHub er vi kommet
opp i hele 65 inseminerte dyr.

Brukervennlig løsning
Det er enkelt både å installere
og å bruke SenseHub. Appens
brukergrensesnitt gir deg
oversiktlig og lett forståelig
informasjon.
Ingen årlige kostnader
Når du investerer i SenseHub,
betaler du en engangskostnad
for hardware og software. Du
betaler ingen årlig lisens eller
lignende.
Mer frihet
Du kan hente ut rapporter om
dyras ve og vel, uansett hvor
du befinner deg. Det gir
trygghet og frihet!

Anne Dieset og Ludvig Fjeld fra Moen gård
på Deset i Åmot har ammekubesetning av
Hereford og selger avlsdyr.

cSense
Festes rundt
halsen

SenseHubs transponder registrerer
dyrets aktivitet, drøvtygging og helse.
De registrerte husdyrdataene omdannes til oversiktlige og lett forståelige
rapporter som du leser av i en app på
telefonen din, nettbrett eller pc.
Systemet må være koblet til internett.
SenseHub er avansert, men svært
enkelt å bruke!

Område sørvest:
Inger Husveg Lassen
Tlf.: 911 81 222

Område øst:
Kristin Mengshoel
Tlf.: 954 45 784

Område midt og nord:
Harald Kleiva
Tlf.: 952 89 375

Mer om aktivitetsmåling finner du på osid.no og geno.no

eSense
Settes
i øret

Bedre beslutningsgrunnlag
Du får alle data «live» og får
konkrete råd om hva du bør
gjøre og når.
Bedre dyrevelferd
Med kontinuerlig overvåking
av besetningens helsetilstand
kan du gjøre nødvendige tiltak
før problemer oppstår eller
sykdom utvikler seg.
Økt produktivitet
Med SenseHub sparer du mye
tid, og tid er som kjent penger.
Tid du nå bruker på kontrollrunder av alle dyra i fjøset, kan
du med aktivitetsmåling
bruke til noe mer lønnsomt.

Systemet leveres med
halstransponderen
cSense eller øretaggen eSense, som
veier kun 25 gram.

