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Enkelt sagt,
Silent Herdsman
vil hjelpe deg å 
tjene mer penger,           
spare tid og holde 
besettingen frisk, 
uansett hvor du er.
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Med mySilent Herdsman Helsevarsel får du:
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Overvåk din besetning, 
uansett hvor du er

Datasamler

Patentert smarthalsbånd

Drøvtygging

Brunstregistrering

Spising



Datavisualisering

24/7 fjernovervåking 
og besetningsstyring

Sanntids data

Dataregistrering

RF-basestasjon

Datavisualisering 
Varselrapporter 
leveres via e-post



Så hvordan fungerer 
Silent Herdsman?
Hver ku er utstyrt med et smarthalsbånd, som registrerer 
brunst- og helsedata døgnet rundt og overfører dataene 
trådløs til din PC, laptop, mobiltelefon eller nettbrett.

Vårt sofistikerte Software lar deg følge hver enkel ku på 
skjermen i sanntid – og varsler deg om eventuelle endringer i forbindelse med 
brunst og/eller helsa til kua.

Ved endringer, får du umiddelbart en e-post så du kan treffe en riktig og rask 
avgjørelse. Resultatet? Optimale bedekningstidspunkt, tidlig helseinngripen 
og maksimal melkingeffektivitet.

Dette har ingen påvirkning på dine daglige arbeidsoppgaver, du kan forsette som før. 
Systemet fungerer selv om du ikke har internettilgang.

Med mySilent Herdsman får du besetningen i din hule hånd, det er nå enda 
enklere å øke din fortjeneste, uten å være i fjøset.

We think it`s simpley udderly clever.

“Silent Herdsman synes å være det mest oppdaterte systemet, 
  bruker bedre teknologi og har flere muligheter for utvidelse.

  Da jeg dro på ferie, hadde jeg tilgang til det fra min iPhone.”

Chris Corbett Rectory Farm, Oxfordshire UK

95%
av brunsten 
observeres



Nøkkelfunksjoner

Patentert kunstig intelligens - 
programvare i transponderen 

Enkel oppgradering av 
programvare fra nettet

Lang levetid 
på batteriet

Overvåking av din besetning 
via valgfrie mobil - enheter 

som du måtte ha

Robust utstyr for 
aggressiv miljø

24/7 sanntidsdata

Avansert 
halsbånd - utforming

Enkel berøringsskjerm, 
enkel å bruk

Afimilk 
Silent Herdsman



mySilent Herdsman gir deg 
data når du selv er på farten
Forskjellen mellom Silent Herdsman system og mySilent Herdsmansystemet er at 
mySilent Herdsmansystemet er plassert i skyene – med det mener vi at dine data er 
også tilgjengelig på internett, og ikke bare på din PC hjemme, på kontoret eller i fjøset.

Så uansett hvor du er eller hva du gjør, kan du mota brunst-og helsevarsler.  
Dermed er du i stand til å gjøre raske og relevante beslutninger enklere.

Med mySilent Herdsman, har du hele din besetning i dine fingertupper – dermed 
kan du styre den når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst mobilenhet.





Forebygging er den beste 
behandlingen med mySilent 
Herdsman Helsevarsel
MySilent Herdsman Helsevarseltjeneste har blitt utviklet for å gi tidlig varsel om 
sykdom før det blir observert eller registrert av bonden, røkter eller veterinær, 
og bygger på forskning utført i løpet av et treårsprogram støttet av Innovate UK.

24x7 programvare-tjenesten overvåker kontinuerlig spising og drøvtyggingen 
via en halsbåndsensor, den samme som også registrerer brunst.

Grafer viser den gjennomsnittlige tiden kua bruker til spising og drøvtygging. 
Varsel blir registrert for hver enkel ku når spisetiden og drøvtyggingen kommer 
utenfor forhåndsinnstilt parameter. Du som bruker kan justere parameter/
følsomheten for Helsevarsel via Silent Herdsman-systemet.

Som med Brunstvarsel kan også Helsevarsel mottas via en hvilken som helst 
smarttelefon, nettbrett, bærbar PC eller PC, gjennom tilgang til Silent Herdsman 
og mySilent Herdsman-programvaren.

Helsevarsel har blitt bevist nøyaktig og pålitelig til å varsle acidose, ketose, 
mastitt/E. coli mastitt og lammelse.

Denne softwaren er en tilleggstjeneste i mySilent 
Herdsmansystemet, lisens kan kjøpes på års base.

“Nøyaktigheten av Helsevarseldata har vært god. Det å kunne 
  forstå både spise-og drøvtyggeaktiviten til kua, har hjulpet meg 
  til å sette inn riktige tiltak og til rett tid.”

Andrew McKay Broughton Mains, Wigtownshire UK



Ku nr. 7238
Helsevarsel

Ku nr. 1723
Brunstregistrert

Ku nr. 2534 
Drøvtyggingvarsel

Ku nr. 1925 
Spisevarsel



Dine fordeler

Du sparer mer 
tid enn noensinne

Spar pengerKr
Kr

Kr

• Når du gjør dine daglige gjøremål, kan du fortsatt holde øye med besetningen

• Gjøre dine besetningsbeslutninger raskt og effektivt

• Registrer besetningsforandringer uansett hvor du befinner deg

• Tidlig varsel på helseproblemer

• Reduser feil og styr din besetning mer nøyaktig

• Få et effektivt inseminasjonsprogram

• Reduser kostnad til inseminasjon

• Optimaliser kalvingsintervallet

• Effektiv system som gir deg mer på bunnlinjen

• Reduserer arbeidskostnadene, arbeidskraften kan brukes på andre 
viktige gjøremål

• Du lærer av programmet og som gir deg mer forståelse av besetningsstyringen



Kevin & Sally Whistance Black House Farm, Herefordshire UK

“Vårt kalvingsintervall er redusert i fra 403 til 390 dager i løpet 
 av 12 måneder. Det hjelper definitivt på vår lønnsomhet, og vi 
 vil på det sterkeste anbefale det.”

Bidrar til sunnere 
og friskere kyr

• Varsler sykdom og fastslår nødvendig respons eller behandling tidligere 
enn gjennom virsuell observasjon

• Færre tilfeller av melkedropp pga. sykdom

• Får tilgang til større helserelatert sanntidsinformasjon før og under kalving

• Gir deg nøyaktig tid for brunst observasjon

• Får bedre helhetlig forståelse av dyrehelse og ytelse, slik at du kan gjøre 
justeringer for en god økonomisk drift

• Rask inngripen fra din side minimerer avdråtts fall og dårlig melkekvalitet, 
som resulterer i mer på bunnlinjen for deg





Neste skritt
Det å bestemme seg for en teknologiinvestering for gården din, behøves det mer 
enn en rask diskusjon over telefon eller en kopp kaffe. 

Gjennom mange års arbeid med bønder har vi utviklet en helhetlig tilnærming til å 
gi en full introduksjon til Silent Herdsman-systemet, i tillegg til hva du kan forvente 
etter installasjonen.

Detaljert pristilbud

Vi vil gi deg et detaljert pristilbud basert på det mest hensiktsmessige oppsettet for 
dine behov. Før et pristilbud kan gis, må det foretas en befaring som hjelper oss med 
å sikre at du får den riktige konfigurasjonen på din gård.

Der hvor det lar seg gjøre vil vi gjerne ta deg med på et gårdsbesøk til en eksisterende 
bruker av Silent Herdsman.

Installasjon

Vi vil gi våre lokale forhandlere de nødvendige verktøyene og opplæringen for å 
gjennomføre en vellykket installasjon. Vi tilbyr imidlertid også installasjonstjenester 
etter behov.

Maskinvare

Styringsenhet 
berøringsskjerm

HalsbåndBroadband 
Bridge

Antenne RF-enhet



Kontakt oss
For å finne ut hvordan Silent Herdsman kan spare tid og penger for DEG,

besøk vår nettside: www.afimilk.com  I  www.astlandbruk.no
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