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Nové prvky a funkce Výhody pro zákazníky

Unifikovaná platforma Cloud – nová cloudová 
infrastruktura je založena na seskupení všech verzí 
DTM do jednoho optimalizovaného balíčku. 

Ve srovnání s předchozí cloudovou platformou 
mohou uživatelé těžit ze specifických funkcí verze 
DTM IC napříč všemi verzemi. 

Bezproblémová komunikace s novou řadou vážních 
mikropočítačů (DG600 – DG8000 - DG8000-IC) a  3G 
modemem – vylepšené komunikační schopnosti nové 
softwarové platformy zajišťují dokonalou shodu s 
novou řadou vážních mikropočítačů, 3G modemem a 
špičkových internetových prohlížečů na trhu.

Vylepšené komunikační funkce DTM CORE umožňují 
farmářům vytvářet, upravovat a sdílet zprávy z PC / Mac s 
kýmkoli v reálném čase. Zadejte komponenty, skupiny 
zvířat a receptury. Přeneste bezdrátově informace do 
stroje, abyste mohli snadno zahájit proces krmení.
Během krmení systém sleduje a zaznamenává podrobné 
informace z míchacího vozu. Jakmile proces krmení 
skončí, DTM CORE zobrazí uložené výsledky a vytvoří 
zprávy a grafy, které farmářům pomáhají se správou 
krmení zvířat. 

Vylepšené grafické rozhraní, které zahrnuje designové 
prvky, jako jsou barvy, tvary, ikony, pole a nabídky.

Hlavní nabídka byla reorganizována, aby byla efektivnější 
během každodenních rutinních operací zootechniků a 
výživových poradců. Zejména nová nabídka 
„Management krmení“ nyní obsahuje všechny funkce 
pro programování krmných dávek. V předchozí verzi 
DTM byly operace programu krmení rozděleny do 
různých sekcí a byly uživatelsky méně přívětivé. 

Specifické funkce DTM IC se rozšířily do dalších verzí (viz 
tabulka níže). 

Posílení všech verzí softwaru přidáním nových funkcí a 
komunikačních schopností se softwarem třetích stran.

Nový způsob řízení procesu nakládání a vykládání krmiva 
(pro verzi DTM CORE light, advanced a professional) 

V předchozí verzi DTM musely být recepty a programy 
pro vykládání vytvářeny ve dvou samostatných 
nabídkách, aniž by byly navzájem spojeny. DTM CORE 
umožňuje přidružení skupiny (skupin) zvířat, které mají 
být krmeny přímo během vytváření receptu.

Vylepšená flexibilita a snadnost použití z pohledu 
uživatelů. 
Nový pracovní proces splňuje každodenní potřeby 
zemědělců.

Nový režim vytváření a správy dávek (pro verzi DTM CORE 
IC)

V novém DTM CORE byla představena nová stránka s 
názvem „Nakládka“. Na této stránce uživatelé upraví 
skupiny, vytvoří dávky, přidruží dávky a skupiny do 
míchacích vozů.

Úplná kontrola procesu krmení z jedné stránky 
softwaru. Méně úsilí a časového nároku pro 
zemědělce. 

http://www.dinamicagenerale.com/
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Funkce získané z unifikované platformy DTM Cloud

Funkce 
DTM CORE 
Light 

DTM CORE 
Advanced 

DTM CORE 
professional 

DTM CORE 
IC 

Taurus menu X X 

AgriNIR/X-NIR menu X X 

Import dat z dojícího zařízení X X 

Evidence zbytků krmení X X 

Management skladových zásob X X X 

Správa skladu (dávky) X X 

Key Performance Indicator X (1 KPI) X (2 KPI) X (3 KPI) X (3 KPI) 

Grafy X X X X 

Softwarové rozhraní s Dairy 
Comp (DC305): import záznamů 
o skupinách (název a počet 
zvířat) 

X X X 

Softwarové rozhraní s  Dairy 
Comp (DC305): import dat o 
produkci mléka 

X X 

Softwarové rozhraní s  DelPro 
(ve fázi vývoje): import záznamů 
o skupinách (název a počet 
zvířat) 

X X X 

Softwarové rozhraní s DelPro (ve 
fázi vývoje): import dat o 
produkci mléka 

X X 

Softwarové rozhraní s DMS: 
import komponentů, receptur a 
skupiny 

X X X 

Import / Export souboru XML (ve 
fázi vývoje): import dat o 
zákazníkovi, komponentů, 
receptur a skupin 
prostřednictvím souboru .xml 

X X 

Import / Export dat z NCP (pro 
čínský trh): import dat o 
zákazníkovi, komponentů, 
receptur a skupin 

X X X 
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