– fra Heatime til SenseHub

OS ID og Geno samarbeider om å tilby aktivitetsmåleren SenseHub
(nyeste generasjon av Heatime).
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.

Funksjonalitet

SenseHub

Heatime Classic

Nettbasert
Tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc
Rapporter alltid tilgjengelige
Alarmfunksjon alltid tilgjengelig
Kan brukes uavhengig av ditt oppholdssted
Fleksibilitet i valg av pakke
Velg mellom øretag eller halstransponder
Avlesing uten passering under antenne
Helseovervåking

• SenseHub ligger betydelig lavere i pris enn
Heatime. Med SenseHub får du mye mer for
pengene!

• Fordi SenseHub er nettbasert har du alltid full
oversikt over dine dyrs tilstand.

• Rapportene leser du av når og hvor som helst
– på telefon, nettbrett eller pc.

• Mer brukervennlig løsning, med grafer og
rapporter som er lettere å lese og forstå.
En alarm varsler deg når et dyr bør sjekkes.

• SenseHubs antenne har rekkevidde på 200 x
500 meter under optimale forhold.

• I SenseHub får du mer, bedre og sikrere
informasjon. Teknologien baserer seg på
store og stadig økende mengder bakgrunnsdata fra mange millioner storfe verden over.

• Med helseovervåking kan du avdekke helseproblemer før de utvikler seg til sykdom.
Dyrevelferden bedres, og du sparer
veterinærutgifter.

• Fordi SenseHub er nettbasert, kan vi gi deg
enda bedre support. Vi kan koble oss til
anlegget ditt, fjernstyre det og rette opp
eventuelle feil.

• Velg mellom halstransponder og øretag.

OS ID følger deg tett og godt opp, og gir deg gode råd om
hvordan du kan dra enda bedre nytte av aktivitetsmåling.

Område sørvest:
Inger Husveg Lassen / Telefon: 911 81 222

Ettersom SenseHub er nettbasert, er det enkelt å gi deg den
hjelpa du måtte trenge. Vi kan logge oss inn i ditt system og
rette eventuelle feil, uten at det medfører arbeid for deg.

Område midt og nord:
Harald Kleiva / Telefon: 952 89 375

Leveringstida vår er kort, både på nye anlegg og reservedeler til de eksisterende anleggene.

Område øst:
Kristin Mengshoel / Telefon: 954 45 784

Telefon support: (+ 47) 62 49 77 00
E-post: monitoring@osid.no

Innbyttetilbudet gjelder til og med 30. juni 2020

Les mer om SenseHub på osid.no og geno.no

