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DelPro Companion is ontwikkeld
samen met melkveehouders. Niet
alleen dierinformatie wordt
weergegeven, maar de
melkveehouder wordt ook
ondersteund in de dagelijkse
werkroutines. Alle belangrijke
gebeurtenissen die zich
gedurende de dag voordoen
kunnen meteen realtime
vastgelegd worden.
DelPro Companion helpt bij het
nemen van de juiste beslissingen,
de melkveehouder heeft alles zelf
in de hand.

"Wij geloven sterk in onze
verantwoordelijkheid om bij te
dragen aan betere
bedrijfsmanagementpraktijken overal
ter wereld, door melkveehouders te ondersteunen bij hun dagelijkse uitdagingen.
Dit betekent dat onze klanten altijd en overal over alle informatie kunnen
beschikken die ze nodig hebben om de juiste beslissing te nemen en hun acties
meteen te kunnen vastleggen”, zegt Hugo Lamot, Market Solution Manager Farm
Management Support Benelux.
Voor directe toegang tot dierinformatie via een mobiel apparaat, waar u ook bent,
wordt de database van DelPro Farm Manager gespiegeld in uw DelPro
Companion app. DelPro Companion synchroniseert automatisch recente
gebeurtenissen tussen uw mobiele apparaat en de bedrijfsserver. Het resultaat is
een responsive gebruikerservaring waarbij u melken, voeren, bodyconditiescore,
activiteit en alle vastgelegde gebeurtenissen zonder vertraging, in real-time kunt
oproepen. Waar de melkveehouder ook is, hij heeft altijd alle informatie bij de hand
die hij nodig heeft om de juiste beslissingen te nemen en om acties meteen vast te
kunnen leggen.“

"Overal toegang hebben tot dierinformatie maakt mijn leven zoveel gemakkelijker,
vooral als ik niet op kantoor ben", zegt John Holliday Clifton, Hall Farm, Cumbria,
Verenigd Koninkrijk, gebruiker van DelPro Companion.
“Een goede en gebruikersvriendelijke app! Met DelPro Companion is DeLaval de
juiste weg ingeslagen”, concludeert Frits Sybesma, Legemeer, gebruiker van
DelPro Companion van het eerste uur.
We hebben DeLaval DelPro™, de reeks sensoren en applicaties inclusief DelPro
Companion, ontwikkeld om melkveehouders meer controle te geven dan ooit
tevoren. We doen dit door onze klanten te omringen met snellere, meer accurate
toegang tot waardevolle informatie, analyses en rapporten die betere beslissingen
op hun bedrijf mogelijk maken. Wanneer melkveehouders beslissingen moeten
nemen en er zeker van willen zijn dat dit de juiste beslissing is, is DelPro de eerste
plaats waar ze terecht kunnen voor betrouwbare, nuttige informatie. Betere
beslissingen beginnen hier.
DelPro Companion is vanaf 6 augustus 2018 beschikbaar om te downloaden in
Google Play en de App Store van Apple.
Als u meer wilt weten over DeLaval DelPro™ of wat belangrijk is voor een
winstgevend bedrijf, ga dan naar www.delaval.com.

Voor meer informatie:
info.nl@delaval.com

Over DeLaval
DeLaval is wereld marktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en
oplossingen voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie
mogelijk, rekening houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze
oplossingen en systemen worden gebruikt door miljoenen melkveehouders
verspreid over de wereld, elke dag opnieuw.
DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers.
DeLaval, naast Tetra Pak en Sidel, is onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie
voor meer informatie: www.delavalcorporate.com.

