
POČÍTAČOVÁ KONTROLA KRMENÍ S AUTOMATICKÝM PŘENOSEM DAT 

 

 

ZLEPŠETE KAŽDODENNÍ ŘÍZENÍ KRMENÍ A PRODUKTIVITU NA DALŠÍ ÚROVEŇ! 

DTM CORE je cloudový software pro správu krmení, který komunikuje se všemi vážními mikropočítači 
Dinamica Generale na krmném voze prostřednictvím 4G modemu. Výhodou je zachování funkce 
vnější akustické houkačky, která je důležitá při nakládání dražších komponentů, jako jsou krmná 
směsi. V případě poruchy SIM karty zůstává vždy k disposici přenos dat i přes USB klíč. 

Software DTM CORE je základním řídícím nástrojem pro intuitivní programování krmné dávky a 
zpětnou kontrolu zásob, obsluh a zbytků prostřednictvím podrobných reportů, tabulek a grafů. 

Díky DTM CORE získáte dokonalý přehled o přesnosti krmení běhen nakládky i vykládky, čímž zvýšíte 
užitkovost a tím i celkovou efektivitu farmy. 

K systému DTM CORE může v budoucnu kdykoli připojit palubní NIR analyzér a sledovat či upravovat 
krmnou dávku na stroji přímo během nakládky na základě aktuálního stavu sledované složky krmení. 



Systém DTM Core je možné nainstalovat na krmný vůz libovolné značky a používat ho ve spojení se 
standardní váhou (odpadají problémy se zloději) nebo v kombinaci s dotykovým tabletem. 

Prostřednictví 1 licence je možné spravovat více krmných vozů na 1 farmě. 

DTM CORE umožňuje přesně definovat přístup více uživatelů k jednomu účtu farmy s různými právy 
(čtení, omezené či úplné řízení). K potřebným údajům se tak dostane kdykoli vždy pouze správná 
osoba (majitel, zootechnik, výživový poradce, účetní oddělení, mlékárna). Nedochází tak k přetížení 
zootechnika administrativou. 

DTM CORE nabízí evidenci skladových zásob s alarmem upozorňujícím na docházející komponent. 

Reporty provedeného krmení zobrazují mj: 

• Datum a čas provedení nakládky 
• Přesnost provedené nakládky (celková / po komponentech) s vyjádřením absolutní / relativní 

chyby 
• Evidence spotřeby komponentů nákladů krmení na skupinu či recepturu 
• Datum a čas provedení vykládky 
• Přesnost provedené vykládky po jednotlivých hrádích s vyjádřením chyby 
• Evidence nákladů překrmení 
• Evidence hmotnosti zbytků (nedožerků) jednotlivých skupin zvířat 

DTM CORE umožňuje filtraci provedených výkonů dle jména obsluhy i krmného vozu. 

 

 

Změnu krmné dávky lze provádět přímo v software DTM CORE, mobilní aplikaci DTM CORE APP nebo 
na váze. Dle typu řešení lze provádět úpravy hmotnosti nakládky následovně: 

• Kg/ks 
• Počtem kusů zvířat ve skupině / hrádi 
• Celkovou hmotností 
• Procenty 
• Teoretickým obsahem sušiny 
• Reálným obsahem sušiny přes NIR analyzér 

 



 

 

Snadné nastavení a správa 

Software DTM CORE vám 
usnadní každodenní krmení! 
Pomocí několika kroků jste 
připraveni zefektivnit celý 
proces. 

S DTM CORE můžete 
snadno naprogramovat 
proces výživy zvířat a začít 
prohlížet reporty a 
dosažené výkony. 

 

Staňte se ziskovějšími a 
efektivnějšími 

DTM CORE naprosto 
zjednodušuje proces krmení 
pro farmáře, odborníky na 
výživu i zaměstnance 
mlékárny. Je navržen tak, 
aby změnil způsob, jakým 
krmíte své stádo! 

 

Zůstaňte vždy ve spojení se 
svou farmou 

Během krmení systém 
získává podrobné informace 
z krmného vozu a plynule 
sleduje krmný proces. 

Po krmení vám DTM CORE 
zobrazí získané výsledky a 
vytvoří reporty a grafy, 
které vám pomohou řídit a 
zlepšit stav farmy. 

 

Kompatibilita přenosu dat mezi DTM CORE a systémy třetích stran 
již od základní verze: 

 

 

Roční provozní poplatek zahrnuje SIM kartu, provoz software s datovým úložištěm, provoz mobilní 
aplikace a podporou výrobce 24/7. 

 



DTM CORE APP – řízení krmného procesu přes mobilní aplikaci 
Jednoduché a intuitivní ovládání okamžité změny krmné dávky: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Široké možnosti zobrazení reportů, sledování krmení v reálném čase: 

  



 

Mobilní aplikace DTM CORE APP je k dispozici zdarma pro telefony se systémem Android a iOS: 

 

 

Technická podpora dovozce: 
Ing. Michal Janáček 

+420 777 744 689 

janacek@dagros.cz 

 

Oficiální dovozce do ČR a SR: 
 

DAGROS, s.r.o. 

K Přejezdu 509 

289 21 Kostomlaty nad Labem 

info@dagros.cz 

www.dagros.cz 
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