Quản lý chăn nuôi
TSi 2
Faster, Smarter

Hệ thống cân số 1
thế giới, nhanh hơn và
thông minh hơn
Là lựa chọn hàng đầu trong chọn
dòng cân trọng lượng, TSi 2 là màn
hình cảm ứng duy nhất, tích hợp cân
nặng quy mô, máy tính và hệ thống
quản lý động vật. Nó cung cấp truy
cập ngay tới các thông tin chi tiết
động vật, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc
nào - trong sân, văn phòng hoặc trên
các trang trại.
Hiện tại nhanh hơn và thông minh hơn:
• Phần mềm Fast Weigh mới làm tăng
đáng kể tốc độ khóa cân.
• Mới trong giai đoạn thiết lập WiFi
để gửi dữ liệu trực tiếp đến cơ sở
dữ liệu hoặc NLIS dựa trên web
khác. Phần mềm phân tích được
nâng cấp với hệ thống menu dễ
dàng hơn để xem xét dữ liệu và báo
cáo.

Quản lí chăn
nuôi TSi 2
G01901
Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng đầy đủ màu sắc với
các nút cảm ứng lớn

ANIMAL PERFORMANCE SOFTWARE
(APS) INCLUDED
Supplied with award-winning APS
Professional for analysis and reporting
purposes with powerful reporting
capability to provide virtually any
information you need (APS Professional
valued at $1380 incl. GST)

Nhanh, chính xác, khóa cân tự động

Chọn phiên làm việc
Dễ dàng tùy chỉnh cân và ghi dữ liệu phiên
làm việc cụ thể đặc điểm, hoạt động, ghi
chú, vv tùy biến.

Ngoại thất gồ ghề
Thiết kế bền vững sẵn sàng sử dụng
dưới mọi thời tiết
Dễ dàng ghi chép và phục
hồi
Thu thập dữ liệu toàn diện và
thu hồi thông tin tại một nút
cảm ứng, tại trang trại
Soạn thảo toàn diện
Dự thảo theo trọng lượng, số
EID hoặc do người soạn thảo quyết định

Dễ dàng chuyển giao dữ liệu
Wifi kích hoạt cho phép truyển tải
Dữ liệu lên wed hoặc bên thứ ba
Ví dụ như Nail

Khả năng bộ nhớ lớn
Lịch sử cuộc sống của tất cả động vật
được lưu trữ để xem tại trang trại- hơn
một triệu động vật có thể lưu trữ

Kết nối
Kết nối không dây Bluetooth và tích hợp
đầy đủ các thanh tải, đọc thẻ EID, soạn
thảo tự động và phần mềm quản lí khác

Sơ đồ phả hệ

Lịch sử cân
nặng

Xem phả hệ và thế hệ con cháu của một con vật
trong số liệu thống kê sân và xem tóm tắt về thế
hệ con cháu của nó (khối lượng cai sữa được
hiển thị).

Xem lại lịch sử trọng lượng đầy đủ cho một
động vật tại các liên lạc của một nút (lưu ý
ảnh hưởng của hạn hán trong tháng 2 năm
2014).

Tính toán lượng thuốc

Phân tích thống kê

Ngay lập tức tính toán liều chính xác cho
mỗi con vật dựa trên trọng lượng sống.

Thống kê nhóm động vật trổi vượt hơn
những nhóm khác (giống trong hình).
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