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koe
Krijg grip op uw veestapel
Verbeter uw bedrijf

Nedap CowControl™
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De behoefte om continu te verbeteren zit in u. Verbeterde 
productie en winstgevendheid komen voort uit beslissingen 
en acties die zijn gebaseerd op inzicht. Inzicht verkrijgt u 
door het analyseren en begrijpen van de prestaties van uw 
veestapel. De prestaties van uw veestapel worden gevormd 
door die van uw individuele koeien. 

De eerste stap om inzicht te krijgen in uw veestapel is door 
elke koe te identificeren en haar gedrag en prestaties 
continu bij te houden. Als u uw koe niet kent, hoe weet u 
dan wat ze onderaan de streep bijdraagt?

Neem de controle
Maximaliseer de prestaties van uw veestapel en uw bedrijfsefficiëntie met Nedap CowControl.

De behoefte om continu te verbeteren zit in u. Verbeterde 
productie en winstgevendheid komen voort uit beslissingen 
en acties die zijn gebaseerd op inzicht. Inzicht verkrijgt u 
door het analyseren en begrijpen van de prestaties van uw 
veestapel. De prestaties van uw veestapel worden gevormd 
door die van uw individuele koeien. 

De eerste stap om inzicht te krijgen in uw veestapel is door 
elke koe te identificeren en haar gedrag en prestaties 
continu bij te houden. Als u uw koe niet kent, hoe weet u 
dan wat ze onderaan de streep bijdraagt?

Neem de controle
Maximaliseer de prestaties van uw veestapel en uw bedrijfsefficiëntie met Nedap CowControl.
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Ken uw koe
Laat uw SmartTags u meer tonen 
dan het oog van de meester kan 
zien. Dag en nacht.

Onze geavanceerde SmartTags identificeren elke koe 

en houden 24 uur per dag haar tochtsignalen, positie, 

vreet-, herkauw-, sta-, lig-, loop- en inactieve gedrag 

bij. Dat levert de meest nauwkeurige en complete 

informatie op over de vruchtbaarheid, gezondheid, 

voedingsstatus en het welzijn van uw individuele koeien 

en groepen. Aangevuld met hun exacte locatie in de stal.

Krijg grip op 
uw veestapel
Laat technologie u bedienen 
in plaats van andersom.

Nedap CowControl zet SmartTag informatie om in relevante 

attenties, werklijsten, rapporten en stalplattegronden die 

u helpen uw veestapel te managen en onder controle te 

hebben. Deze inzichten zijn actiegericht en gebruiksvriende-

lijk en worden gepresenteerd op PC, tablet en smartphone. 

Nedap CowControl integreert bovendien met automatise-

ringssystemen en managementprogramma’s op uw bedrijf. 

Daardoor richten u en uw team zich automatisch op de juiste 

koeien, op het juiste moment, met de juiste behandeling.

Verbeter uw bedrijf
Neem data-gedreven beslissingen die 
uw winstgevendheid verhogen.

Met Nedap CowControl kunt u uw bedrijfsmanagement 

eveneens verbeteren op tactisch en strategisch niveau, 

door het gebruik van inzichten in het gedrag van uw 

groepen en de totale veestapel. Die tonen u hoe externe 

factoren en managementbeslissingen de prestaties van 

de veestapel beïnvloeden. Een instrument voor u en uw 

adviseurs om de invloed van (veranderde) voerstrategieën, 

huisvestingsomstandigheden en melkprocedures te 

meten en evalueren. Zodat u continu zelfverzekerde 

keuzes kunt maken die uw bedrijfsresultaat verhogen.

Verbeter uw bedrijf
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Koe Locatiebepaling
Lokaliseer koeien die aandacht of een 
behandeling nodig hebben snel en eenvoudig. 
Zie en volg hun actuele positie op uw 
stalplattegrond via PC, tablet of smartphone.

Flexibiliteit in SmartTags 
en functionaliteiten
Kies de SmartTag Hals of Poot met de 
functionaliteiten die passen bij uw melkveebedrijf.

Nedap CowControl combineert een ongeëvenaard scala aan 

monitorings- en managementinstrumenten in één systeem 

dat zeer geavanceerd, maar toch gebruiksvriendelijk is.

Gezondheidsmonitoring
Individueel gezondheidsmanagement voor 
vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen 
en intensieve monitoring van transitiekoeien 
en het herstel van behandelde koeien.

Identificatie
Bewezen ISO-conforme elektronische 
koe-identificatie in al uw 
automatiseringssystemen, zoals de 
melkstal, voerstations en selectieboxen.

Tochtdetectie
Zeer nauwkeurige tochtdetectie 
met advies voor het optimale 
inseminatiemoment en additionele 
vruchtbaarheidsinzichten.

Veestapel Prestatietrends
Krijg inzicht in de gedragspatronen van uw groepen en de totale veestapel. 
Ontvang groepsattenties wanneer mogelijke risico’s de prestaties van een 
groep beïnvloeden. Meet en evalueer de impact van managementbeslissingen 
op de prestaties van de veestapel om verbeteringen door te voeren.

Integratie en Verbinding
Verbind Nedap CowControl eenvoudig 
met uw automatiseringssysteem en 
managementprogramma’s dankzij 
geavanceerde integratiemogelijkheden.

Real-time informatie op elk device 
voor meerdere gebruikers
Al uw teamleden en adviseurs kunnen toegang krijgen tot 
informatie en inzichten toegespitst op ieders behoefte en 
taak. Altijd en overal. Via PC, tablet of smartphone.

24/7 koe management

Alles-in-één

Bewezen ISO-conforme elektronische 

melkstal, voerstations en selectieboxen.

inseminatiemoment en additionele 

behandeling nodig hebben snel en eenvoudig. 

Integratie en Verbinding
Verbind Nedap CowControl eenvoudig 
met uw automatiseringssysteem en 
managementprogramma’s dankzij 
geavanceerde integratiemogelijkheden.

Veestapel Prestatietrends
Krijg inzicht in de gedragspatronen van uw groepen en de totale veestapel. 
Ontvang groepsattenties wanneer mogelijke risico’s de prestaties van een 
groep beïnvloeden. Meet en evalueer de impact van managementbeslissingen 
op de prestaties van de veestapel om verbeteringen door te voeren.

vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen 
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Laat de kracht van precisie veehouderij voor u werken. Verbeter uw 

resultaten met Nedap CowControl oplossingen die de prestaties 

van uw veestapel verhogen en u tijd, arbeid en kosten besparen.

Verbeter uw winstgevendheid met

Precisie
Tochtdetectie
Verbeter uw vruchtbaarheidsresultaten. 
Verhoog de arbeidsefficiëntie.

Nedap Tochtdetectie detecteert dagelijks de tochten van 

miljoenen koeien met uitmuntende nauwkeurigheid en 

helpt daarmee melkveehouders overal ter wereld hun 

vruchtbaarheidsresultaten en arbeidsefficiëntie te verbeteren. 

Het systeem detecteert automatisch de tochtsignalen 

– zoals verhoogde activiteit, snuffelen, kinrusten en 

springen – van al uw koeien 24 uur per dag. Het toont een 

actuele en overzichtelijke werklijst van alle tochtige koeien 

met hun optimale inseminatiemoment, voor effectieve inse-

minatie met de hoogste kans op drachtigheid. Het toont 

eveneens aanvullende vruchtbaarheidsinformatie, die u 

helpt bij het vroegtijdig opsporen van koeien met onregel-

matige tochten, niet-cyclische koeien en guste koeien.

Veestapel Prestatietrends
Evalueer groeps- en veestapelgedrag. 
Verbeter uw bedrijfsmanagement.

Nedap Veestapel Prestatietrends brengt de gedragspatronen 

van uw groepen en de totale veestapel in kaart. Ze laten u 

zien hoe externe factoren en managementbeslissingen de 

prestaties van de veestapel beïnvloeden. Het systeem 

stuurt een groepsnotificatie wanneer het gedragsafwijkingen 

detecteert bij een bepaald percentage koeien in een groep, 

waardoor u kunt reageren op factoren die een risico vormen 

voor hun gezondheid, vruchtbaarheid en melkproductie. Op 

strategisch niveau zijn inzichten in groepsgedrag en de pres ta-

ties van de veestapel een waardevol instrument om de impact 

van (veranderde) voerstrategieën, huisvestingsomstandigheden 

en melkprocedures te meten en te evalueren. U heeft daarmee 

op feiten gebaseerde informatie om continu uw management 

te optimaliseren en uw winstgevendheid te vergroten.

Koe Locatiebepaling
Stop met zoeken. Start met vinden.

Koeien vinden die gecontroleerd, geïnsemineerd, behandeld 

of gehaald moeten worden was nog nooit zo gemakkelijk 

en tijdbesparend als met Nedap Koe Locatiebepaling. Het 

systeem lokaliseert automatisch de koeien die u moet 

vinden. Het toont en volgt accuraat de actuele positie van 

individuele of meerdere koeien op uw stalplattegrond 

met één klik op uw PC, tablet of smartphone. Nedap Koe 

Locatiebepaling is volledig geïntegreerd met Tochtdetectie, 

Gezondheidsmonitoring en Veestapel Prestatietrends. 

Daardoor heeft u alle koeien die aandacht of een 

behandeling nodig hebben letterlijk in beeld. Niet hoeven 

zoeken naar koeien bespaart elke dag veel tijd, arbeid en 

ergernis en zorgt voor rust in de stal doordat koe-routines 

niet verstoord worden. Het verzekert tegelijkertijd een 

optimale opvolging van systeem-attenties.

Gezondheidsmonitoring
Houd uw koeien gezond, vruchtbaar en 
productief.

Nedap Gezondheidsmonitoring is een essentieel instrument om 

uw koeien gezond, vruchtbaar en productief te houden. De 

SmartTag Hals en Poot registreren beide een combinatie van drie 

gedragsaspecten, die samen het meest nauwkeurige en complete 

inzicht geven in de gezondheidsstatus van elke koe. Het systeem 

vergelijkt haar gedrag met standaardwaarden voor optimale 

prestatie, voorafgaand gedrag van de koe en het gedrag van de 

groep waarin ze zit en detecteert afwijkingen. Het geeft de meest 

accurate urgente attenties wanneer koeien direct aandacht nodig 

hebben en toont een overzichtelijke werklijst met te controleren 

koeien. Zo worden mogelijke gezondheidsissues vroegtijdig 

gedetecteerd en kunt u die behandelen voordat ze problemen 

vormen. Het geeft u tevens de mogelijkheid om transitiekoeien en 

het herstel van behandelde koeien intensief te monitoren. 



Nedap CowControl helpt u het meeste uit uw koeien, uw bedrijf 

en uw professionele leven te halen. Vanaf de dag dat het wordt 

geïnstalleerd tot ver in de toekomst. Wat wilt u verbeteren?
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Wat wilt u

Verbeteren?

  Bereik meer piekproductiedagen per koe

  Bereik een hogere melkproductie per koe 

  Voorkom productieverlies

  Verleng de levensduur en het aantal lactaties 

van uw koeien

  Beperk afvoer als gevolg van vruchtbaarheids- 

en gezondheidsproblemen

  Krijg inzicht in de prestaties van uw koeien om 

uw selectie te verbeteren

Een productievere 
en duurzamere 
veestapel?

   Krijg gemoedsrust door 24 uur per dag controle 

te hebben over uw veestapel

  Beschik altijd over real-time informatie van uw 

veestapel, overal en op elk device

  Stop met zoeken naar koeien – vind ze

  Bespaar tijd voor andere taken en activiteiten

Plezieriger 
werk?

  Verbeter tochtsignalering

  Verlaag het aantal gemiste tochten

  Verbeter bevruchtingsresultaten (betere timing 

van inseminaties)

  Verhoog het aantal drachtigheden

  Optimaliseer de tussenkalftijd

  Vind niet-cyclische koeien en koeien met een 

onregelmatige cyclus

  Ontdek guste koeien eerder 

  Voeg waarde toe aan synchronisatieprogramma’s 

door geautomatiseerde ‘cherry-picking’

Vruchtbaarheids-
resultaten 
verbeteren?

   Ontdek gezondheidsproblemen 2 tot 3 

dagen eerder

  Monitor het gedrag en de gezondheid van koeien 

in de transitieperiode intensief

  Behandel effectiever

  Monitor het herstel van behandelde koeien

  Verbeter de vruchtbaarheid door een 

betere conditie

  Reduceer sterftecijfers

Betere 
koegezondheid 
en -conditie?

   Gebruik actiegerichte koe inzichten voor doelge-

richt, pro-actief en efficiënt dagelijks management

  Gebruik groeps- en veestapel prestatietrends 

om strategische managementverbeteringen te 

implementeren

  Beschik over een instrument waarmee insemi-

nators, dierenartsen en voeradviseurs toegang 

hebben tot inzichten van uw individuele koeien, 

groepen en de veestapel

  “Management by exception”: focus uw tijd en 

arbeid alleen op de koeien die aandacht of 

behandeling nodig hebben

Bedrijfs-
management 
verbeteren?

   Identificeer koeien, detecteer tochten, monitor 

gezondheid en lokaliseer koeien 24 uur per dag 

volautomatisch

  Integreer Nedap CowControl met automatiserings-

systemen en managementprogramma´s om 

meer uit uw totale automatisering te halen

  Laat uw team zelfverzekerde en verbeterde 

beslissingen nemen op basis van op feiten 

gebaseerde informatie

Arbeidsefficiëntie 
en -effectiviteit 
verbeteren?

  Bespaar arbeid

  Reduceer vruchtbaarheids- en inseminatiekosten

  Minimaliseer veterinaire behandeling en 

medicijngebruik

  Reduceer gedwongen afvoer door sterfte

  Reduceer kosten van synchronisatie-

programma’s: bespaar op arbeid en 

hormoongebruik

Kosten 
besparen?

  Geef koeien de individuele aandacht die ze 

nodig hebben

  Houd de gezondheid, het comfort en het welzijn 

van uw koeien nauwkeurig in de gaten

  Beschik over een instrument om de productie 

te verhogen met dezelfde of minder input

  Beperk verstoring van koeroutines tot een 

minimum: beperk drachtigheidscontroles, 

vastzettijden, aantal ‘contacten’ per lactatie 

en interacties tussen personeel en koeien

Welzijn en 
duurzame productie 
verbeteren?



Hals
Basic (I)FE

  Identificatie (ISO)*

  Tochtdetectie 

  Gezondheidsmonitoring: 

Vreetgedrag

Standard (I)FER 
  Identificatie (ISO)*

  Tochtdetectie 

   Gezondheidsmonitoring: 

Vreet-, Herkauw- en Inactief 

gedrag

  Veestapel Prestatietrends

Premium (I)FERP

  Identificatie (ISO)*

  Tochtdetectie 

   Gezondheidsmonitoring: 

Vreet-, Herkauw- en Inactief 

gedrag

  Veestapel Prestatietrends

  Koe Locatiebepaling
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Poot
Standard

  Identificatie (ISO)*

  Tochtdetectie 

   Gezondheidsmonitoring: 

Sta-, Lig- en Loopgedrag

   Veestapel Prestatietrends

Slim en duurzaam 
*  Real-time datacommunicatie over lange afstand

* 24-uurs datageheugen in tag

*  Passieve ISO-conforme identificatie-technologie. 

Onafhankelijk van batterijfunctie, onbegrensde levensduur

* Robuuste materialen en constructie, ontwikkeld voor 

stalomgeving

*  Één tag met alle functionaliteiten onderaan de hals of 

om de poot: comfortabel voor de koe, makkelijk aan te 

brengen, blijft op zijn plaats

*   Systeem geeft een melding als de SmartTag niet juist is 

bevestigd

*  Verwachte levensduur van 8-10 jaar.

Bewezen
Metingen en algoritmes zijn gevalideerd door 

universiteiten en onderzoeksinstellingen overal 

ter wereld onder verschillende omstandigheden. 

Lees daarover meer op nedap.com/validations.

SmartTags 
Kies de SmartTag Hals of Poot met de 

functionaliteiten die het beste aansluiten 

bij uw voorkeuren en bedrijfssituatie.

*  Identificatie (ISO) is optioneel in alle combinaties.



Systeemoverzicht

Geavanceerde 
Eenvoud
Gebruik bewezen en geavanceerde 
technologie die makkelijk is te gebruiken, 
installeren, integreren en uit te breiden.

Antenne
De data van alle individuele 
koeien worden continu 
verzameld door de antenne. De 
antenne heeft een bereik van 
minimaal 75 meter in de stal en 
250 meter bij plaatsing buiten 
voor weidegang.

Procescomputer
De procescomputer verwerkt de data 
die worden ontvangen door de antenne, 
analyseert de individuele data voor elke 
koe en zet die om in relevante en 
actiegerichte inzichten die kunnen 
worden geraadpleegd via de user 
interface op PC, tablet en smartphone.

CLOUD 
SERVICES

Cloud
Een continu uitbreidend aantal 
diensten, zoals online back-up, 
toegang op afstand, service op 
afstand, Business Insight en 
API-verbindingen zijn beschikbaar 
via de cloud.

Antenne
De data van alle individuele 
koeien worden continu 
verzameld door de antenne. De 
antenne heeft een bereik van 
minimaal 75 meter in de stal en 
250 meter bij plaatsing buiten 
voor weidegang.

Koe Locatiebepaling bakens
De bakens, die alleen nodig zijn 
voor Koe Locatiebepaling, 
zenden continu signalen naar 
de SmartTag Hals. De SmartTag 
zendt de signalen naar de 
antenne. De procescomputer 
berekent de exacte positie van 
elke koe.

Geavanceerde 

SmartTag
De SmartTag (Hals of Poot) registreert 
24 uur per dag het gedrag en de locatie 
(SmartTag Hals) van de elke koe. 
Accelerometer-data wordt slim verwerkt 
en vertaald naar koegedrag door de SmartTag.

API-verbindingen zijn beschikbaar 
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Past bij uw bedrijf 
en groeit mee
*  Zeer flexibel systeem dat geschikt is voor elk 

type bedrijf en elke bedrijfsgrootte.

* Eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen.

* Eenvoudig op te schalen en flexibel uit te breiden 

met andere automatiseringsoplossingen.

*  Systeem werkt lokaal op het bedrijf en via 

de cloud, met of zonder internetverbinding. 

Essentiële processen zijn niet internet-

afhankelijk en continueren altijd.

* User interface bereikbaar via internetbrowser. 

Downloaden van software of applicaties niet 

nodig. Op afstand te updaten.

installeren, integreren en uit te breiden.

De SmartTag (Hals of Poot) registreert 
24 uur per dag het gedrag en de locatie 
(SmartTag Hals) van de elke koe. 
Accelerometer-data wordt slim verwerkt 
en vertaald naar koegedrag door de SmartTag.



Actiegerichte veestapelinzichten

Real-time
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Urgente attenties
Attenties indien een koe of groep koeien dusdanig 

afwijkend gedrag vertoont dat urgent handelen nodig 

is om problemen te voorkomen of op te lossen.

Tochtdetectie Veestapel prestatie

Te controleren dieren

Kalender

Urgente attentie

Dier Groep/verblijf Niet actief

Toon attenties >

Tags

Systeem notificaties

Toon attenties >

Toon attenties >

Groepswaarschuwingen (1) >

Attenties

Attenties

Dagelijks verloop van koeien met gedragsafwijkingen

6. Close up dry Verminderde vreettijd

Afkalven (37) >

Drachtigheidscontrole (37) >

Geen tochtigheid (15) >

Geen inseminatie (14) >

Tochtigheid (36) >

Geen gegevens in afgelopen 24 uur (4) >

Geen systeem notificaties

In transitie periode

Overige dieren

7. Hospital pen

3. Pen 3

119

309

In inseminatie periode

In vrijwillige wacht periode

Drachtig

Verdacht

8

0

5

6

> 08:00

> 11:00

13

14
5

9

bewerken

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Dashboard

Boerderij

Snelle invoer

Rapporten

Instellingen

Beheer

Uitloggen

Zoek Instellingen Help?

Dashboard
Attenties

Tochtdetectie

Afgehandeld Verdacht17 6

Tonen: Alles Jongvee (0) Melkkoeien (7)

Acties

Acties

Acties

Acties

Acties

Acties

Acties

Acties

Dier Groep/verblijf Lact. dgn Acties

422

198

122

447

1911

1959

1007

25. Melkkoeien 20-100 DIM

4. Melkkoeien 100+ DIM

18. Melkkoeien 100+ DIM

29. Melkkoeien 20-100 DIM

13. Vaarzen 20-100 DIM

25. Melkkoeien 20-100 DIM

29. Melkkoeien 20-100 DIM

56

102

76

108

13

76

52

-

23

21

22

-

21

-

-

23

-

22

-

21

-

-

1

-

2

-

1

-

Tocht dgn # Inseminaties Drachtig Optimaal inseminatie moment

07-06 13:00                       08-06 11:00

07-06 15:00                       08-06 13:00

07-06 19:00                       08-06 17:00

07-06 21:00                       08-06 19:00

08-06 03:00                       09-06 01:00

08-06 07:00                       09-06 05:00

08-06 07:00                       09-06 05:00

Legenda

05-06
(49)

06-06
(50)

07-06
(51)

08-06
(52)

20-05
(33)

17-04
(0)

33 19

08-06
(52)

Boerderij

Snelle invoer

Rapporten

Instellingen

Beheer

Uitloggen

Zoek Instellingen Help?

Dashboard
Widget-gebaseerd overzicht met de belangrijkste 

attenties, werklijsten en rapporten.

Tochtdetectie
Werklijst van tochtige koeien, met advies voor het optimale 

inseminatiemoment voor effectieve inseminatie met de hoogste 

kans op bevruchting en additionele vruchtbaarheidsinzichten.

De juiste informatie op het 
juiste moment voor de juiste 
persoon. Altijd en overal.
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Alle interfaces passen zich automatisch aan ieder device aan.

Bekijk demovideo’s van de interfaces op ons Youtube kanaal: youtube.com/nedaplivestockmanagement

Gezondheidsmonitoring

 *  48-uurs-rapport dat een compleet 

overzicht geeft van alle activiteiten 

van een koe.

 * 60-dagen-rapport dat haar dagtotalen 

per activiteit weergeeft, inclusief 

groepsbenchmark.

Veestapel Prestatietrends

 *   Groepsvreetpatroon: 48-uurs-rapport 

dat het percentage weergeeft van alle 

koeien in een groep die tegelijkertijd 

vreten.

 *  60-dagen-rapport dat de dagtotalen per 

activiteit van de groep weergeeft, 

inclusief veestapelbenchmark.

Koe Locatiebepaling

De real-time locatie van een of meerdere 

koeien die geïnsemineerd, gecontroleerd, 

behandeld of gehaald moeten worden, 

accuraat getoond op uw stalplattegrond.

Animals to check

Werklijst van dieren die gecontroleerd 

moeten worden, inclusief een rapport van 

hun afwijkende gedrag dat inzicht geeft over 

mogelijke gezondheidsproblemen van elke 

koe op de lijst.

Gebruiksvriendelijke presentatie van relevante informatie 

over individuele koeien en groepen.

Actiegerichte veestapelinzichten

Real-time



Verbind uw koeien met uw automatiseringssystemen 

en managementprogramma’s via Nedap CowControl. 

Integreer met deze aanvullende Nedap-oplossingen 

om nog meer waarde toe te voegen.

Integreer en

Verbind
Sorteren en Routen
Grip op uw koeverkeer. Bespaar tijd 
en arbeid.

Met Nedap Sorteren en Routen heeft u volledige controle 

over het koeverkeer op uw bedrijf. Zowel het separeren 

van koeien voor behandeling als het routen van koeien 

naar een specifieke locatie in de stal, op het bedrijf 

of naar de weide worden volledig geautomatiseerd. 

Dat bespaart enorm veel tijd en werk en maakt 

gecontroleerde groei mogelijk. Integratie met Nedap 

CowControl zorgt ervoor dat koeien die geïnsemineerd 

of behandeld moeten worden volgens tocht- of 

gezondheidsattenties, automatisch worden gesepareerd 

zonder dat daar enige arbeid bij komt kijken. Dat tilt de 

bedrijfsefficiëntie naar een nóg hoger niveau.

Melkmeting
Monitoring van de productie voor doelgericht 
management.

Accurate melkproductiegegevens van elke koe vormen de 

sleutel voor het hebben van inzicht in de bedrijfsprestaties. 

Ze zijn essentieel om de juiste managementbeslissingen te 

nemen die zorgen voor het bereiken of vasthouden van een 

optimale productie van elke koe. De ICAR-gecertificeerde 

Nedap Melkmeter levert exacte melkproductie-, melkproces- 

en geleidbaarheidsdata voor elke melkbeurt. Het systeem 

geeft attenties als de productie van een koe daalt of als 

de geleidbaarheid wijst op mastitis, zodat u problemen 

vroegtijdig ontdekt. Inzichten helpen u managementgebieden 

te identificeren die goed werken of verbeterd moeten 

worden. Een gouden combinatie met Nedap CowControl.

Nedap Livestock Connect
Integreer met managementprogramma’s. 
Verbeter de efficiëntie.

Nedap CowControl integreert eenvoudig met alle 

gebruikelijke melkvee managementprogramma’s. Dankzij 

geavanceerde API-verbindingen en cloud-integraties 

kunnen koegegevens en kalenderdata automatisch 

gesynchroniseerd worden tussen systemen. Dat voorkomt 

dubbel invoeren en bespaart daardoor tijd en ergernis. 

Het systeem biedt tevens geavanceerde mogelijkheden 

om data uit te wisselen tussen Nedap CowControl en 

systemen van derden. Dit gebeurt enkel als de melkvee-

houder daarvoor toestemming geeft. Het verhoogt de 

efficiëntie op het melkveebedrijf, voegt waarde toe aan 

de betrokken systemen en zorgt ervoor dat verschillende 

partijen de veehouder optimaal kunnen ondersteunen.

Electronische 
Krachtvoerverstrekking
Voeren voor een optimale productie 
en tegelijkertijd kosten besparen.

Door elke koe automatisch het juiste krachtvoer te ver-

strekken op het juiste moment in de juiste portiegrootte, 

bereikt u optimale productieresultaten terwijl u bespaart 

op voer- en arbeidskosten. Een win-winsituatie die u nog 

meer grip geeft op de prestaties van elke koe. Het Nedap 

Krachtvoerstation volgt een op maat gemaakte voercurve 

per koe, die haar optimale conditie ondersteunt en eenvou-

dig kan worden ingesteld op basis van haar melkproductie, 

lactatiedagen, productiegroep of als vast rantsoen. Het 

station verdeeld haar porties optimaal over de dag en 

biedt een comfortabele, beschermde vreetomgeving.
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Bij Nedap ontwikkelen we ‘Technology for life’: producten 

die mensen helpen productiever, succesvoller en 

betekenisvoller te worden in hun professionele leven. Wat 

centraal staat in onze Technology for life filosofie is onze 

drive om echt te begrijpen wat mensen nodig hebben om 

te excelleren in hun werk. We maken producten die 

voldoen aan die eisen, die de ware kracht in mensen 

ontsluiten en die hun professionele leven veranderen.

Als wereldwijd marktleider in het automatiseren van 

stalprocessen op basis van elektronische individuele 

dieridentificatie, helpt Nedap Livestock Management 

duizenden veehouders om de best presterende 

veehouders ter wereld te worden. Onze systemen helpen 

veehouders om 24 uur per dag miljoenen koeien en 

varkens te managen in meer dan 100 landen.
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NedapWereldwijd kennisnetwerk 
met locale service en support

Distributie- en support netwerk

Leidende internationale leveranciers van genetica en 

melkwiningstechniek werken samen met Nedap om 

onze technologie toe te passen in hun oplossingen. Ons 

distributie- en support netwerk verzekert u van een 

wereldwijd kennisnetwerk met lokale service en support.

Vind uw Nedap-distributeur op

Gebundelde krachten om innovatie te stimuleren  

Nedap werkt samen met distributeurs, eindgebruikers, 

universiteiten, onderzoeksinstellingen, veterinaire 

organisaties, en andere kennisleiders in de veehouderij. 

Samen begrijpen we volledig de wensen van de markt, 

nu en in de toekomst. We blijven constant pionieren en 

door ontwikkelen om onze eindgebruikers te versterken 

met de meest moderne en geavanceerde technologie 

die beschikbaar is.

7 business units
in huis

Beursgenoteerd
sinds 1947

11 vestigingen
wereldwijd

Opgericht
1929

700 experts
wereldwijd

Wereldwijd kennisnetwerk 
met locale service en support

Distributie- en support netwerk

Leidende internationale leveranciers van genetica en 

melkwiningstechniek werken samen met Nedap om 

onze technologie toe te passen in hun oplossingen. Ons 

distributie- en support netwerk verzekert u van een 

wereldwijd kennisnetwerk met lokale service en support.

Gebundelde krachten om innovatie te stimuleren  

Nedap werkt samen met distributeurs, eindgebruikers, 

universiteiten, onderzoeksinstellingen, veterinaire 

organisaties, en andere kennisleiders in de veehouderij. 

Samen begrijpen we volledig de wensen van de markt, 

nu en in de toekomst. We blijven constant pionieren en 

door ontwikkelen om onze eindgebruikers te versterken 

met de meest moderne en geavanceerde technologie 

die beschikbaar is. nedap.com/livestockmanagement
nedap.com/livestockmanagement
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