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KÕIGE TÕHUSAM

e-JÄLGIMISE
LAHENDUS

MULTITEENUS
KÕIK-ÜHES

100% ÜHENDUSES



MEDRIA AITAB SIND
FARMI JÄLGIMISEL,
ANALÜÜSIMISEL JA
JUHTIMISEL

DAILY
WEB SERVICES®
Aretusnäitajad sõrmevajutuse kaugusel! 

DWS®
SINU TELEFONIS
VÕI ARVUTIS
Uuendused
reaalajas

Medria arendab ja pakub farmeritele olulise 
lisaväärtusega indikaatoreid ja teenuseid 
farmi paremaks juhtimiseks:

   Loomade jälgimine nii päeval kui öösel, 
   võimaldamaks vajadusel kohe sekkuda.
   Täpsed andmed ja näitajate muutumine 
      võimaldavad ohtlikke olukordi ette näha.
   Loomade identifitseerimine söödaratsiooni 
   muutmiseks või ravi eesmärgil.
   Farmi töö lihtsam organiseerimine ja 
   planeerimine.

Pühendunult alati sinu kõrval annab Medria 
sulle igapäevaselt täpse ülevaate sinu loomadest.
Täppispõllumajandusega suurendad farmi Täppispõllumajandusega suurendad farmi 
tootlikkust ja kasumlikkust.
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UUDIS

KÕIGE TÕHUSAM 
e-JÄLGIMISE LAHENDUS
KÕIGILE FARMIDELE

MULTITEENUS
Poegimise, inna ja söötmis- ning tervise-
probleemide avastamine esimeste kliiniliste
tunnuste ilmnemisel. Medria e-monitooring 
aitab teid igapäevaselt farmi kõige tähtsamates 
asjades.

KÕIK-ÜHESKÕIK-ÜHES
Ainult ühe seadmega – Medria Box® – on võimalik
kasutada kõiki nelja eraldiseisvat, kuid üksteist
täiendavat teenust.

Saate täpse, usaldusväärse ja olulise info oma
karja söötmise, taastootmise (ind, poegimine) 
ja tervise kohta. See aitab lihtsustada teie tööd 
ja suurendada kasumit.ja suurendada kasumit.

100% ÜHENDUSES
DAILY WEB SERVICES® (DWS®) igapäevaste
veebipõhiste teenuste kasutamine tõstab teie
efektiivsust: teil on ligipääs reaalajas uuenevale
loomade nimekirjale, erinevatele näitajatele ja
andmekõveratele. Info on 24/7 nähtav mobiili- 
rakenduses ja veebilehel, hädajuhtumite korral rakenduses ja veebilehel, hädajuhtumite korral 
saadetakse tekstisõnum. Infot on võimalik
jagada ka koostööpartneritega.

TULEMUSLIKUM
Suhtlus anduritega pika
distantsi tagant: kuni 1km

Täppisseire: uued mõõtmis-
tulemused iga 5 minuti järel

Suurem võimekus: kuni 3000
anduritandurit

USALDUSVÄÄRNE
Lihtne installeerimine, kaugsalvestus
ja uuendamine: Plug & Play

Töökindlus: ei ole tõrgetele
vastuvõtlik

Pikem seadme ja andurite eluiga: 
5-aastane garantii5-aastane garantii

KÕIKIDELE FARMIDELE
Erinevatele karja suurustele 
ja pidamissüsteemidele

Andmevahetus tehnilise
farmijuhtimise tarkvaraga

Integreeritav teiste farmi
seadmetegaseadmetega



MÕÕTMISE USALDUSVÄÄRSUS
FeedPhone teeb iga 5 minuti kohta 9 
statistilist mõõtmist ning annab viimase 
24 tunni neelamise ja mäletsemise info 
võrrelduna eelneva 7 päeva keskmise-
ga. Need mõõtmised on kvalifitseeritud
ja kinnitatud Prantsuse riikliku uurimis-
instituudi INRA poolt.

KAKS INDIKAATORIT:
NEELAMINE JA MÄLETSEMINE
FeedPhone on ainus teenus turul, mis 
mõõdab reaalajas nii neelamisele kui 
mäletsemisele kulunud aega. Seade 
tunneb ära, kas loom sööb künast või 
karjamaalt. Andmed võimaldavad prog-
noosida ja kiirelt korrigeerida ebakõla- 
sid söötmises. Graafikute, andmekõve- 
raterate ja tekstimärguannete abil on lihtne 
tuvastada loom, kelle söömiskäitumine 
ei ole tavapärane.

GRUPPIDE JA LOOMADE
HALDAMINE
FeedPhone võimaldab DWS® keskkon-
nas luua mitmeid erinevaid loomagrup- 
pe, et jälgida nende söömiskäitumist 
eraldi. Söötmist on võimalik optimeeri-
da vastavalt loomagrupi vajadustele: 
laktatsiooni algus, laktatsiooni lõpp, riski- 
grupid jne.

EELISED

SÖÖTMINE
TEENUS SÖÖTMISVIGADE
AVASTAMISEKS

või

OPTIMAALSE
SÖÖTMISE
KORRALDAMINE

SöödaratsioonSöödaratsioon on farmis tehniliselt  
ja majanduslikult oluline alustala. 
Medria on loonud innovatiivse lahen- 
duse söötmise optimeerimiseks,  
ühelt söödalt teisele ülemineku jälgi-
miseks ja tootluse säilitamiseks. Feed- 
Phone jälgib sööda tarbimist ja mälet- 
semistsemist ning märkab varakult tervise- 
häireid.

ANDUR

KASUTUSTSÜKKEL

Medria Axel® andur kaelarihmal mõõdab ja salvestab 
aktiivsust ja saadab andmed Medria Box® seadmesse. 
Sama andurit kasutatakse inna avastamise teenuse puhul.

Axel anduri
kinnitamine
loomale

Mäletsemise
ja neelamise
mõõtmine

Seede-
probleemide
tuvastamine

Andme-
kõverate
ja näitude
esitamine

Looma
kliiniline läbi-
vaatus või
söödaratsiooni
korrigeerimine

Anduri
seostamine
loomaga

Kindel info
iga looma
kohta

Söömus-
käitumuslikud
kõrvalekalded

Tulpdiagrammide
ja looma andmete
esitamine

0374 (äsjapoeginud),
14/07/2017 08.45,
Mäletsemine oluliselt

vähenenud

100% ÜHENDUSES!



USALDUSVÄÄRSUS ENAM KUI 90%
HeatPhone on efektiivseim inna avasta-
mise lahendus, mille tundlikkus on suu- 
rem kui 85% ja usaldusväärsus peaaegu 
perfekne.

KOHANDATUD ALGORITMID
VASTAVALT LOOMAGRUPILE
HeatPhone kohandub sinu karjaga, et 
parandada taastootmise tulemusi ja 
vastata sinu vajadustele, nii lehmade 
kui mullikate, piima- kui ammekarja 
puhul.

TSÜKLITE JÄLGIMINE
KasulikKasulik on teada, kas lehma sigimistsük-
kel on regulaarne. Info antakse inna- 
tsüklina ja võimalik on vaadata tsüklite 
graafilist päevikut.

PROBLEEMSETE LEHMADE
AVASTAMINE
HeatPhone avastab sigivusproblee- 
midega loomad, nt kellel on anomaaliad 
tsüklites, pikenenud luteaalfaas, muna-
sarjatsüstid jne. Selliste loomade nime-
kirja saab vaadata SmartDWS® ja DWS® 
keskkonnas.

EELISED

TAASTOOTMINE / IND
INNA AVASTAMISE 
TEENUS

või

TIINESTUMISE
PARANDAMINE
HeatPhoneHeatPhone on ideaalne lahendus teie 
loomade poegimisvahemiku vähen-
damiseks, õigel ajal seemendamiseks 
ja taastootmise optimeerimiseks.

Kogu informatsioon on käeulatuses, 
et leida loomad, kes vajavad tähele- 
panu.

ANDUR

KASUTUSTSÜKKEL

Medria Axel® andur kaelarihmal mõõdab ja salvestab 
aktiivsust ja saadab andmed Medria Box® seadmesse. 
  Kaelarihm paigaldatakse lehmale 3 nädalat enne 
    oodatavat poegimist. Tegu on sama anduriga, mida 
    kasutatakse FeedPhone teenuse puhul söömishäirete 
    avastamiseks.

Axel anduri
kinnitamine
loomale

Looma
liikumise

salvestamine

Oluline
varieeruvus
looma

aktiivsuses

Innale
omane
aktiivsus

Andme-
kõverate
esitamine

Anduri
seostamine
loomaga

Kindel info
iga looma
kohta

Inna
ennustamine

Looma andmete
kuvamine

Inna
kinnitamine

1022 (piimalehm),
18/06/2017 07.30,
ind kinnitatud

100% ÜHENDUSES!



POEGIMISE ENNUSTAMINE
VaginaalseVaginaalse termomeetri abil on võima-
lik mitu päeva enne poegimist jälgida 
temperatuuri ning selle abil ennustada 
poegimisaeg. See annab teile võimaluse 
valmistada ette parimad tingimused 
poegimiseks.

AVASTAMISE TÄPSUS
Poegimise algusaeg on täpselt teada, 
kuna lootekoti lõhkemisega välju-
tatakse termomeeter. Saate jälgida poe- 
gimise kulgu ja sekkuda vajalikul hetkel. 
Saate seadistada, kui kiirelt antakse 
alarmteade: nt päevasel ajal koheselt, 
öösel väikese viivitusega.

KASUTAMISE LIHTSUS
Termomeetri sisestamine on lihtne ja 
saate seda teha ise. Kui termomeeter 
on paigaldatud, peate ainult ootama 
alarmteateid, mille vastuvõtmise saate 
seadistada DWS® keskkonnas.

EELISED

TAASTOOTMINE / POEGIMINE
POEGIMISE AVASTAMISE 
TEENUS

või

SUREMUSE
VÄHENDAMINE
JA POEGIMISTE
PARANDAMINE
PoegiminePoegimine on farmi võtmesündmus. 
Medria on loonud eriti innovatiivse ja 
efektiivse lahenduse, et optimeerida 
poegimiste jälgimist. Vel’Phone saadab 
teile sõnumi, mis võimaldab poegi-
mise kulgu jälgida ja õigel ajal kohal 
olla. 

Tulemused paranevad, kuna vasikad 
on elus ja sünnijärgseid probleeme 
vähem.

ANDUR

KASUTUSTSÜKKEL

VelPhone® andur on vaginaalne termomeeter, 
mis mõõdab ja salvestab temperatuuri ning 
saadab andmed Medria Box® seadmesse.

Termomeeter
paigaldatakse
looma tuppe

Termomeetri
temperatuur
tõuseb

Iseloomulikud
temperatuuri
kõikumised

Termomeeter
väljutatakse
koos

lootekoti 
lõhkemisega

Poegimise
algus

Termomeetri
aktiveerimine

Eeldatav
poegimine
48 h jooksul

Termomeetri
väljutamine

TV00AT1,
14/07/2017 10.49,
Väljutamine

100% ÜHENDUSES!



PROBLEEMIDE HINDAMINE
San’PhoneSan’Phone analüüsib palavike suurust ja 
kestust, et hinnata terviseprobleemid ja 
teatada erinevatest tervisehäiretest: 
hüpertermia, pikaajaline palavik, hüpo-
termia või ajutine palavik. Seeläbi saate 
suunata oma tegevuse vastavalt Smart-
DWS® ja DWS® poolt edastatud
täpsele infole.

KÕIGILE MÄLETSEJALISTELE
San’PhoneSan’Phone kohandub kõigi mäletseja- 
liste ja farmitüüpidega tänu erineva- 
tele algorütmidele ja mitmes suuruses 
ThermoBolus® boolidele. DWS® kesk-
konnas saate määrata just teie vaja-
dustele vastavad kriteeriumid.

VEETARBE JÄLGIMINE
Koos ruminaalse temperatuuriga regist- 
reeritakse ka vee tarbimine, et avastada 
kõrvalekalded tervises või rikked vee- 
süsteemis.

ÜKS PROTSEDUUR LOOMA 
ELU JOOKSUL
ThermoBolusThermoBolus® paigaldatakse boolipüs- 
toliga ja see jääb vatsa kuni looma elu- 
päevade lõpuni.

EELISED

TERVIS
TERVISEPROBLEEMIDE
AVASTAMISE TEENUS

või

PAREMA TERVISE
SAAVUTAMINE
TerviseprobleemideTerviseprobleemide avastamine on 
tihti raske ja hilineb. Tähelepanu va-
javate loomade varajaseks avasta-
miseks on Medria loonud San’Phone 
teenuse, et tõhusamalt ennetada ter-
visemuresid ja vähendada kadusid 
toodangus ja taastootmises.

Lisaks suurendab see loomade hea- 
olu ja parandab antibiootikumide si-
hipärast kasutamist.

ANDUR

KASUTUSTSÜKKEL

ThermoBolus® mõõdab vatsa temperatuuri iga 5 minuti järel ja 
saadab info Medria Box® seadmesse. Saadaval 2 suurust: suur 
lehmadele ja noorkarjale alates 6. elukuust ja väike vasikatele 
alates 8. elupäevast ning väikestele mäletsejatele. 
SanPhone® täiustab hästi FeedPhone® andurit 
söötmisvigade tuvastamiseks. 

Thermo-
Boluse

paigaldamine

Vatsa
temperatuuri
salvestamine

Temperatuuri
kõrvalekalded
normaalsusest

Temperatuuri-
kõverate
loomine

Kliiniline
läbivaatus

ja
raviotsused

Anduri
seostamine
loomaga

Kindel info
iga looma
kohta

Tervise-
probleemi
hindamine

Looma
ajaloo
kuvamine

0374 (mullikad),
06/06/2017 13.37,
Hüpertermia kõrgem

kui 41,4°C

100% ÜHENDUSES!



UUDIS

KUIDAS SEE
TÖÖTAB?

ANDURID
MÕÕTMINE JA
SALVESTAMINE

KARP
ANDMETE
KOGUMINE
JA SAATMINE

SERVERID
ANDMEANALÜÜS

DWS®
INDIKAATORID
JA MÄRGUANDED

SMART DWS®
TEAVITUSED
REAALAJAS


