
AfiFarm
Our heavy-lifting 
marketing tool

Afifarm 5.4

Ons veestapel-

monitoringsoftware



• AfiFarm ABC – all-in-one

• ABC van gezondheidsmanagement

• Vruchtbaarheid – Dieren voor

insemineren

• Automatisering: Triggers & Codes

• Maak gebruik van TOP producten

(AfiLab & AfiAct II/ AfiCollar)

• Mobiele app – Afi2Go Pro

belangrijke principes en
gerelateerde argumenten

5.4



Wat houdt het ABC Dashboard in?

• Sleutelfunctie binnen handbereik
Krachtige systeemrapporten van Afimilk’s experten

• Specifieke antwoorden op specifieke vragen voor melkveehouders
Om het leven te vergemakkelijken, minder AfiFarm ervaring verwacht

• Makkelijk toegang tot AfiFarm toepassingen
We willen dat meer gebruikers hiervan profiteren

• Taal van melkveehouders
Beperk inspanningen & behoefte voor 1/1 ondersteuning

• Vernieuwende gegevens en snelle uitvoering
Volgens de toepassing



De waarde van bedrijfsgegevens wordt onthuld



“Altijd verse” ABC rapporten
• Alle aanwijzingen zijn altijd vers
• Alle rapporten openen zeer snel
• Frequent vernieuwen: dagelijks, één keer per uur of per melksessie – afhankelijk

van de context van het rapport
• De meeste schaalbaar op de markt (10 seconden voor bedrijf met 10.000 koeien)



Dashboard



Productie

Inventarisatie



Vruchtbaarheid, gezondheid, behandeling

Groepsrapporten

Koeien voor …



Problemen/ 
fouten

Taken voor
vandaag







INTELLIGENT GEZONDHEIDS-
DETECTIE & GROEP ALARM

VERBETERDE TOEPASSING
Extra dimensie voor voeding en gezondheid



Mastitis (uniek competitief voordeel)

Geleidbaarheid

Productie

Lactose



Productie snelheid %

Geleidbaarheid

Opbrengst laatste 24H %

Verteringsproblemen (versterkt door            )



Ketose
Uniek competitief voordeel

Vet/ eiwit verhouding

BCS tijdens droogstand

Aantal nakomelingen

Vorige dagen droog

*Opbrengst laatste 24H %

Gewichtsverlies

Risicofactoren



KRACHTIG ‘DIEREN VOOR INSEMINATIE’



Standalone cow monitoring

Always 
on

AfiFarm 5.4 – Dieren voor inseminatie rapport

Fertility window –
For best timing of the insemination



Het vruchtbaarheid venster - Hoog CR



Het vruchtbaarheid venster - Gematigde CR



Het vruchtbaarheid venster - Laag CR



Comfort – gebaseerd op diergedrag (AfiAct II 
data) + wijzigingen in de groep

Rantsoen alarm – gebaseerd op melk-
componenten (AfiLab data) 



Welzijn



Groep Monitoring – Parameters:

4 alarm parameters: 

1. Verminderde kwaliteit van de ligbedden

2. Te hoge densiteit in de groep

3. Ongemak door groepsverandering

4. Variatie in rustgedrag van groep

Welzijn



Rantsoen alarm



Groepsvertering



Op basis van: 

➢ Dagen drachtig

➢ Dagen drachtig

➢ Gesepareerd in huidige sessie

➢ Dagen na inseminatie en drachtcontrole positief



Afi2Go Pro
Alles wat u moet weten – in één oogopslag
Alles wat u moet doen – in één klik





















Afi2Go Pro


