
DE NIEUWE GENERATIE 
VAN VARKENSVBEHEER



Ik detecteer mijn probleemzeugen

Ik selecteer de minst productieve zeugen 
om ze af te voeren

Ik gebruik de zeugenkaarten om de geboorten 
te controleren en nieuwe gebeurtenissen vast 
te leggen

Ik visualiseer mijn resultaten dankzij het 
dashboard

Ik controleer de activiteit van de fokkerij in een 
bepaalde periode (vorige dag, vorig weekend, 
vorige week,…) 

Ik controleer de prestaties van mijn groepen 
elke week

Efficiëntie : 
Ik heb toegang tot de volledige 
geschiedenis van alle zeugen 

in mijn fokkerij

Tijdwinst :
Ik voer sanitaire behandelingen 

en reproductiegegevens 
rechtstreeks in de stallen in

Beveiliging:
Mijn gegevens worden op 

een server opgeslagen

Comfort:
Ik heb toegang tot gegevens 

van verschillende locaties
Ik kan het invoeren overlaten 

aan werknemers

3 toepassingen van Pig’up 
in het dagelijkse beheer:

3 essentiële hulpmiddelen om mijn 
prestaties te beheren:

DE
VAN WERKEN 
IN DE CLOUD

DE  +
VAN DE SMARTPHONE

IK ANALYSEER EN BEHEER MIJN 
RESULTATEN OP MIJN PC

IK DEEL MIJN RESULTATEN 
MET MIJN PARTNERS

++
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    VAN VARKENSBEHEER

IK OPTIMALISEER HET 
WERK IN MIJN FOKKERIJ



Resultaten per pariteit

Analyse van sanitaire behandelingen

Analyse van sterfte en verlies 

Relevantie:
Ik heb de juiste hulpmiddelen 

om met mijn partners 
te communiceren

Pig’Up vindt meteen de informatie die 
ik nodig hebVerschillende opties om te 

helpen met analyseren

DE
VAN ANALYSEREN

IK DEEL MIJN RESULTATEN 
MET MIJN PARTNERS

+
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IS OOK:

Een eenvoudig te gebruiken oplossing
Die me toelaat om met plezier mijn 

fokkerij te beheren

een aanpasbaar programma
dankzij de personalisatie van schermen 

en de keuze van functies

Door ze kennis te laten maken met het 
invoeren en het gebruik van de software

een motivatie instrument voor mijn werknemers 



OP DE FOKKERIJ PARTNERS

WERKNEMERS

RESULTATEN VAN DE 
FOKKERIJ OP DE PC

CENTRALISEER AL UW FOKGEGEVENS OM DE 
RESULTATEN VAN UW BEDRIJF TE OPTIMALISEREN

Ik krijg een opleiding op 
mijn bedrijf. Vervolgens kan 

ik nog online bijscholing 
volgen

Ik profiteer van een 
telefonische ondersteuning 

5 dagen op 7. Van 9.00 
uur tot 17.00 uur.

Een heel team tot 
mijn dienst:

www.isagri.be

ISAGRI Nederland en Vlaanderen - Spoorstraat 15 - 5971 BA Grubbenvorst
Tel. : +31 (0)8 500 21203 Fax : +33 (0)344 06 55 65
E-mail : klantendienst@isagri.com - Web : www.isagri.nl 
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