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smaXtec olarak, 
hayvan sayınız ve ödeme yönteminiz ile uyumlu, 

size uygun seçenekler sunuyoruz.

smaXtec Akıllı İnek Takip Sistemi
Kızgınlık ve doğumun tespiti 

Ateș, su içme sıklığı ve sağlık takibi 

Rumen içinden canlı bildirim

Doğru kararlar almak hiç bu kadar kolay olmamıștı!
smaXtec. Takip ve Kontrol demek.
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Hayvan sağlığı 
ve performansında 

ilerleme. 

Net ve doğru 
bilgiye bir bakıșta 

ulașma.

Çağdaș 
üreme 

yönetimi

Zaman, para 
ve ișgücünden 

tasarruf

€
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Esnek  
ödeme planı
Kendinize en uygun ödeme metodunu belirleyin.

Altyapı
İhtiyacınıza göre 
değișen sayıda Baz 
İstasyonu, Ara Veri 
Aktarıcı ve İklim Sen-
söründen olușur.

Bir kerede ya da abone  
olarak aylık ödeme 
Sizler için sunduğumuz birbirinden farklı  
birçok ödeme yönteminden birini seçin.

Cihazlar
Gerekli altyapı cihazları ile 

sensör ihtiyacı sürü ve barınak 
büyüklüğünüze bağlı olarak belirlenir.

Sensörler
İnek sayınız arttığın-
da istediğiniz zaman 
sisteme yeni sensör ve 
cihazlar ekleyebilirsiniz. 

Rumen sağlığının takibi, 
yem ve yemlik yönetimi

smaXtec Premium Bolus, Rumen pH’sı, vücut sıcaklığı 
ve aktivite olmak üzere üç parametreyi aynı anda belir-
leyerek sürü sağlığı ile ilgili önemli bilgiler toplar. İnekle-
rin %10 kadarına smaXtec Bolus yutturulmak sureti ile: 

+ Rumen sağlığındaki olumsuz gelișmeler anında 
tespit edilir

+ Rasyonların ineklerin ihtiyacına uygun olarak  
hazırlanmasını sağlar

+ En uygun yem ve yemlik yönetimi gerçekleștirilir
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Otomatik ve güvenilir  
kızgınlık takibi 
Gebelik oranını arttırır, buzağılama 
aralığını kısaltır.

Doğum bașlıyor uyarısı 
Doğumun ne zaman bașlayacağının 
bilinmesi doğum için gerekli 
tedbirlerin önceden alınmasını 
sağlar.

Su içme sıklığının takibi 
Su ve yem tüketimi arasındaki 
kuvvetli ilișki, yem tüketimindeki 
olumsuzlukların anında tespit 
edilmesini sağlar.

Sürekli ateș ölçümü 
Gerçek vücut sıcaklığı her an 
izlenebilir.

Sıcaklık stresinin erken tespiti 
Sıcaklık stresini azaltmaya yönelik 
tedbirlerin önceden alınmasına 
olanak sağlar.

Sağlık sorunlarının erken  
tespiti ve bireysel sağlık takibi 
Ateș ve aktivitenin birlikte izlenmesi 
hastalıkların daha erken tespit 
edilmesini sağlar. Böylece gerekli 
önlemler erkenden alınarak kayıplar 
azaltılır.

€

Zaman tasarrufu 
Rutin ve manuel olarak yapılan ateș 
ölçme yöntemine göre önemli 
zaman tasarrufu sağlar.

Fonksiyonları ve faydaları

smaXtec MESSENGER 
Bilgi Yönetim Merkeziniz

smaXtec BASIC
Kızgınlık ve doğumun tespiti

Ateș, su içme sıklığı ve sağlık takibi

Rumen içinden 
alınan ölçümlerin yararları

Esneklik
Veteriner hekimler, çalıșanlar ve 
danıșmanlar ile veri paylașımı.

7/24 erișim
Sürünüz ve inekleriniz ile ilgili 

bilgilere gerçek zamanlı erișim.

Otomatik uyarılar
Mobil cihazlarınıza 

(İos, Android) doğrudan mesaj 
gönderimi.

İș yükünde azalma
Çağdaș ve net bilgi 

sunumu

smaXtec Destek
smaXtec destek birimine 
doğrudan ve hızlı erișim.

Bir ineğe yutturulan  
smaXtec Basic Bolus o 
ineğin ateș ve aktivitesini 
sürekli olarak ölçer ve saklar. 
Bu bilgilere günün istediğiniz 
her saatinde ulașabilirsiniz.

Dünyada benzeri olmayan smaXtec Akıllı İnek Takip Sistemi ile 
sürünüzü günün her saati izleyebilirsiniz.

 Gerçek zamanlı hassas ve güvenilir bilgiler 
elde edilmesini sağlar.

 Su içme davranıșlarını, doğum bașlangıcını 
tespit eder ve vücut sıcaklığını sürekli olarak 
ölçer.

 Boluslar aktive edilip yutturulduktan sonra 
bașka bir ayar ve bakım gerektirmez. 

 Vücuda dıșarıdan takılan herhangi parçası 
olmadığı için yaralanma riski olușturmaz.

 Düșmez, kaybolmaz.

 Her ineğe ait bilgiler düzenli olarak saklanır. 
İstendiğinde geçmiș dönemlere ait tüm bilgi-
ler incelenebilir, mukayese edilebilir.

Yutturulan bolus ağırlığı sayesinde reticulum içine yerleșerek orada kalır ve:
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smaXtec Giriș ekranı

 Bugün Yapılacak ișler bölümünde ilgilenmeniz gereken 
inekler ile yapılması gerekenleri bir bakıșta görebilirsiniz.

 Üreme bölümünde sürünüzün güncel üreme perfor- 
mansını anında değerlendirirsiniz.

 Sağlık bölümünde ilginizi bekleyen inekleri ve onlara ait 
tüm bilgileri bulabilirsiniz

Bir deneme hesabı olușturarak smaXtec  
Messenger’i ücretsiz olarak test edebilirsiniz!
http://messenger.smaXtec.com

smaXtec Sistemini olușturan öğeler

1 Bolus – Vücut sıcaklığı ve aktivite ölçümü için 
rumen içine yerleștirilen sensör 

2 Altyapı – Kablosuz veri aktarımı yapan, 
barınak içindeki nem ve sıcaklığı ölçen  
cihazlardan olușur.

3 Messenger – Her zaman ve her yerde uyarı 
ve önerilerde bulunan Bilgi Yönetim Merkezi.

Özellikleri

 Benzersiz, internet ile bütünleșmiș, sağlam ve 
kullanımı kolaydır.

 Akıllı telefon ve PC üzerinden sürünüz ile ilgili 
bilgilere her zaman ve her yerden ulașabilirsiniz.

 Uzaktan erișim desteğine sahip bakım gerek-
tirmeyen bir sistemdir.

smaXtec sistemi nasıl çalıșır?

2

İklim Sensörü
Ortam sıcaklığı 
ve nemini ölçer

2

Baz İstasyon
Tüm verileri 
otomatik olarak 
aktarır

smaXtec Bulut
Veri tabanı ve analizler

Basic Bolus
Ateș ve 
aktivite ölçer 

2

Ara veri aktarıcı
Ahır içi kablosuz 
ağ alanını genișletir

Sensörler Okuyucu cihazlar Bilgiye erișim

Messenger
İneğe ait bilgilere ve önerilere 

erișim sağlar
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