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Proč zvolit naši technologii 



Farmsoft-uživatelé 

Základ + Technologie 

40 
Základ + Management 

72 

Základ + Management 
+Technologie 

40 

CELKEM UŽIVATELŮ 

152 

Připojených PC 

251 
Serverová – 40 

Síťová - 46 



Farmsoft– rok 2017 

  Rok komunikací a odborné spolupráce  

 

 



Farmsoft-odborná spolupráce 

Mikrop Čebín – Ing. Jiří Kostkan  
 

Zoetis – Mvdr. Libor Borkovec  
 

VÚVeL – Mvdr. Soňa Šlosárková, Ph.D. 
 

doc. Mvdr. Pavel Novák, CSc. 



Farmsoft-odborná spolupráce 

•  V březnu 2017  v Mexiku na XVIII. mezinárodním zoohygienickém 
kongresu organizovaném ISAH byl  poster „Comfortable housing of 
dairy cows – basis for health, welfare and biosecurity“ (Komfortní 
ustájení dojnic – základ zdraví, welfare a biosecurity) -  vyhodnoceno 
nejlepší vědeckou prací  

 

 



Farmsoft-uživatelská spolupráce 



Farmsoft                  novinky 

Krmivářský modul – analýza z Mikrop Čebín 

Import/Export – centrální podnikový systém importu a exportu dat   

Sledování mastitid  

Modul léčení – sjednocení diagnóz s ČMSCH 

Importy mléka (LKV, Bechtel, Goldstein, OLMA) 

Serverová verze 

 

 



Farmsoft-náměty na vývoj 2018  

Krmivářský modul – propojení s krmnými vozy  

Výrobní analýza – produkce, reprodukce 

Propojení technologických dat s výrobou  

Rozvoj komunikací  

  

 

 

 



Farmsoft-služby k programu 
 

 Specializovaná školení 

 - předimplementační analýza  

 - kompletní naplnění dat s detailním proškolením  

 - zaškolení komunikací včetně mobilního Farmsoftu 

 - zavedení serverové / síťové verze 

 - zaškolení léčení i se synchronizačními protokoly 

 - výpočet obratu se vstupem do účetnictví  

 - zpracování zootechnických dat  se zaměřením na reprodukční ukazatele a 
   využití vitalimetru 

 

 



Vitalimetry-počty 

CC – 880 ks 
3 farmy 

5P – 10000+ ks 
27 farem 





Vitalimetr-úspora 

zvýšená pohybová aktivita = výskyt říje (i vyhledání tiché říje)  

 

šetření pracovních sil a zlepšení efektivity práce (odstranění vizuální 
kontroly) 

  

zkrácení servis periody o 10 dní 

 

 snížení nákladů na krmný den 

 

 



 

Kruhová dojírna 



Vývojová témata 

Identifikace u krmného žlabu s možností automatické fixace 

Přesná lokalizace zvířete s výpočtem CCI 

FarmLab-automatická diagnostika dojeného mléka 

Inovace dojenní  

Robotizace 

 

 

(NAZV, OPPIK-Aplikace, Trio, JVVTP) 

M I L K 



Vývoj 



Vývoj 



Chceš-li dobrý farmář býti, 
musíš FARMSOFT míti 

 


