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Farmmanager operointija hallintaohjelma
tietojen analysointia
varten

Tarkastele tietoja ja
ohjaa tilaasi
PC-tietokoneelta

Focus tulevaisuudessa

FarmManager on rakennettu
tulevaisuuden tekniikoiden
mahdollisuudet huomioonottaen
ja, jotka tukevat omaa visiotamme
kehityksen kulusta. Yhdistettynä
prosessitietokoneisiin, jotka sekä
ohjaavat että rekisteröivät osastoista
tulevaa tietoa, on Fancomin
FarmManager ohjelma korvaamaton
hallintatyökalu käyttäjälle tukien
menestyksellistä operointia ja
päätöksentekoa.

F-Central Farmmanager on Fancomin uusi PC- hallintaohjelma.
Farmmanager tarjoaa jatkuvan 24-tunnin linkin kaikkiin käytössä
oleviin ohjaustietokoneisiin sika- tai siipikarjatilalla. Tuotantotilojen ilmastointi- ja rehustusprosessin tietoja voi tarkastella,
tallentaa ja hallita PC-tietokoneella. Tunnettujen ilmastointi- ja
ruokintatietokoneiden ohella Fancomin laaja valikoima sisältää
myös lukuisia ohjaustietokoneita, jotka on suunniteltu tietojen
keräämiseen erilaisista tuotantoproses-seista, kuten eläinten
punnitus, siilojen punnitus ja munien laskenta. Eri hallien ja
osastojen aikaisempia tuotanto kiertoja voidaan helposti verrata
ja tarkastella hälytystilanteita. Tarvittaessa, voidaan muuttaa
minkä tahansa ohjaustietokoneen asetuksia. Lopputuloksena
on täydellinen yleistilannekuva eikä mitään ole jätetty sattuman
varaan.

Lisäominaisuuksia

F-Central FarmManager™ ohjelman avulla, Fancom haluaa
auttaa käyttäjää hankkimaan vielä tarkemman kuvan sen
hetkisestä tilanteesta. Uusi Farmmanager on ns. plug & play
järjestelmä. Alkaen ohjelman asennuksesta, kaikki Fancomin
ohjaustietokoneet linkittyvät automaattisesti valvontatietokoneena
käytettävälle PC:lle. Nopea kommunikointiprotokolla
mahdollistaa reaali-aikaisen tiedonsiirron kirjaimellisesti,
mistä tahansa maailmassa. Helpommaksi se ei enää muutu!
Olemassa olevien ominaisuuksien lisäksi, kuten grafiikoiden
luonti, halytysloki ja vertailevat arkistotiedostot, on ohjelma
varustettu FarmSketcher™ apuohjelmalla, jonka avulla käyttäjä
voi luoda yksilöllisiä yleistilannesivuja. Täysin uusi ominaisuus
on, että käyttäjä voi nyt lisätä ja rakentaa koontisivuille myös
tietoja, jotka eivät välity suoraan ohjaustietokoneilta, kuten
esim. taulukkolaskentakaavoja, erilaisia täydentyviä kaavioita ja
grafiikkoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rehujen hintatiedot
ja energiakustannukset linkitettynä lämmitysjärjestelmän
käyntiaikoihin. F-Central FarmManager™ käyttäjät voivat
tarkastella omien tuotantotilojen prosesseja keskusvalvomon
ominaisuuksin suoraan oman valvomon paneelista.

Linkitys hallintaohjelmiin

Uudessa järjestelmässä käytetty teknologia on sama kuin
Microsoft sovelluksissa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että
Farmmanager ohjelmasta saatava tieto voidaan helposti linkittää
muihin ohjelmiin tehden uudesta Farmmanager ohjelmasta
yhteensopivan kaiken tyyppisten hallintaohjelmien kanssa.
Oikeudet tekstin, valokuvien ja kaavioiden sisällön muutoksiin pidätetään.

Jälleenmyyjä: Farmi Tilatech Oy, www.farmitilatech.fi

Complete computerized
agri-automation, service and solutions
Fancom B.V.
P.O.Box 7131, NL - 5980 AC Panningen
Tel. *31 (77) 306 96 00
Fax *31 (77) 306 96 01 / 306 96 02
fancom@fancom.com
Internet: http://www.fancom.com
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