VÁŽNÍ SYSTÉMY

DTM Suite
PRODUKT
DTM Suite je software managementu krmení vyvinutý s farmáři pro
splnění jejich požadavků.
DTM Suite je další evolucí softwaru přenosu dat v profesionální,
uživatelsky přívětivé a integrované podobě. Všechny činnosti farmy
jsou ovládány jedním inovativním systémem. Jedná se o jednoduchou
cestu sledování a snížení nákladů a zvýšení zisku.

VLASTNOSTI & VÝHODY













Přesná kontrola nákladů krmení, sušiny vstupních složek a evidence zbytků
Všechny procesy jsou sledovatelné, počínaje naskladněním složek po kontrolu kvality dávky
DTM software je flexibilní, přátelský a dovoluje lepší správu komponentů díky přesné nakládce
Plná kontrola práce krmiče
Přesná kontrola všech operací znamená zvýšení produktivity a finančního přínosu farmy
Vlastní skladové hospodářství zlepší plánování nákupu surovin
Detailní report dat a grafu pro jednoduchou statistickou kontrolu
Možnost přijetí opatření v předstihu
Poměr využití krmiva (množství mléka na dojnici a den / množství sušiny na dojnici a den)
Data lze přenášet paměťovým modulem, Wi-Fi nebo GSM signálem na libovolnou vzdálenost
Systém lze provozovat na cloud-severu: nemožnost ztráty dat
Přístup je možný také přes tablet či chytrý telefon
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4 DOSTUPNÉ VERZE:

DTM Suite vlastnosti

DTM Light

DTM Advanced

DTM Professional

DTM IC

Správa komponentů a jejich nákladů
Programování nakládky
Programování vykládky
Historie nakládky
Historie vykládky
Jednoduchá změna pořadí komponentů
v receptuře nakládky
Skladové hospodářství
Management klientů
Časování programů1
Sledování zbytků2
Management obsluh (pouze s DG8000)3
Management skupin zvířat4
Manuální nastavení suché složky
NIR registry
NIR data historie5
Automatické nastavení suché složky
(DG precisionFeeding)
Připojení k váze zvířat (TAURUS)
Připojení k SW správy zvířat
Připojení k mostové váze (DINA3)
Zobrazení grafů
Přenos dat mezi počítačem a vážním
mikropočítačem datovou patronou
Přenos dat mezi počítačem a vážním
mikropočítačem přes WiFi
Lokální instalace
Cloud
Platforma vysokého výkonu6
Správa profilů uživatelů7
Čeština8
Nápověda online9
Upgrade SW přes internet
Kompatibilita s iPhone/iPad10
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Poznámky:
1 – Nastavení datumu a času programů.
2 – Evidence zbytků krmiva od skupiny zvířat pro získání statistických dat a úpravu receptury nakládky. Je
možné nastavit zbytky jako první komponent v receptuře a ostatní komponenty se % upraví tak, aby dodržena
dávka TMR.
3 – Možnost přístupu k funkcím váhy po zadání uživatelského jména a hesla krmiče.
4 – Nastavení názvu a identifikačního čísla. Využívá se pro evidenci zbytků krmiva.
5- Statistické analýzy; výhody analýzy ve skutečném čase a následná korekce hmotností.
6 – SQL klient / server webové rozhraní.
7 – Mohou být připojeni různý uživatelé v jeden okamžik.
8 – K dispozici je zhruba 20 jiných jazyků.
9 – Pro češtinu se v současné době připravuje.
10 – Pouze pro Cloud verze s Wi-Fi nebo GSM (komunikace přes rozhraní IP-COM).

PŘÍSLUŠENTVÍ


DTM bezdrátová komunikace
o

IP-COM: Přídavná jednotka používaná pro přenos dat mezi vážními
mikropočítači a DTM software v PC zootechnika, založená na
ethernetovém rozhraní (komunikační protokol IP adresy). Jde o
otevřenou konektivitu bezdrátové komunikace produktů v reálném
čase. Základní pokrytá oblast je 1 km, lze ji neomezeně rozšiřovat.
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VÁŽNÍ SYSTÉMY
MOŽNÉ KONFIGURACE


Starší řady vážních mikropočítačů



Nové řady vážních mikropočítačů
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