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Cow
Control™

Ken uw koe
Laat uw SmartTags u meer tonen 

dan het oog van de meester kan zien. 

Dag en nacht.

Krijg grip op uw veestapel
Laat technologie u bedienen in plaats 

van andersom.

Verbeter uw bedrijf
Neem data-gedreven beslissingen die  

uw winstgevendheid verhogen.

SmartTags Kies de SmartTag Hals of Poot met 
de functionaliteiten die het beste 
aansluiten bij uw voorkeuren en 
bedrijfssituatie.

Hals
� Identificatie (ISO)

� Tochtdetectie

�  Gezondheidsmonitoring:  

Vreet-, Herkauw- en Inactief gedrag

� Veestapel Prestatietrends

� Koe Locatiebepaling

Poot
� Identificatie (ISO)

� Tochtdetectie

�  Gezondheidsmonitoring:  

Sta-, Lig- en Loopgedrag

�  Veestapel Prestatietrends

De voordelen
 � Verbeterde reproductieresultaten

 � Betere koegezondheid en een productievere en 

duurzamere veestapel

 � Verhoogde arbeidsefficientie en -effectiviteit

 � Verbeterd bedrijfsmanagement

 � Besparing op arbeids-, vruchtbaarheids- 

en medicatiekosten

 � Meer werkplezier en gemoedsrust

 � Essentieel element voor diervriendelijke en 

duurzame productie

 � Bewezen technologie

Nedap N.V.
Livestock Management
Postbus 104
7140 AC Groenlo
Nederland

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com 
W    nedap.com/livestockmanagement
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24/7 koe management

Alles-in-één

Koe 
Locatiebepaling

Identificatie

Tochtdetectie Veestapel 
Prestatietrends

Integratie en 
Verbinding

Nedap CowControl combineert een 
ongeëvenaard scala aan monitorings- 
en managementinstrumenten in één 
systeem dat zeer geavanceerd, maar 
toch gebruiksvriendelijk is.

Gezondheids-
monitoring

Verbeter uw winstgevendheid met

Precisie 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.

Tochtdetectie
Verbeter uw vruchtbaarheidsresultaten.  
Verhoog de arbeidsefficiëntie.

Nedap Tochtdetectie detecteert automatisch de 

tochtsignalen – zoals verhoogde activiteit, snuffelen, 

kinrusten en springen. Het toont een actuele en 

overzichtelijke werklijst van alle tochtige koeien met hun 

optimale inseminatiemoment, voor effectieve inseminatie 

met de hoogste kans op drachtigheid. Het toont eveneens 

aanvullende vruchtbaarheidsinformatie, die u helpt bij het 

vroegtijdig opsporen van koeien met onregelmatige 

tochten, niet-cyclische koeien en guste koeien.

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

Nedap Veestapel Prestatietrends 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 strategisch niveau zijn 

inzichten in groepsgedrag en de pres taties van de veestapel 

een waardevol instrument om de impact van (veranderde) 

voerstrategieën, huisvestingsomstandigheden en 

melkprocedures te meten en te evalueren. 

Gezondheidsmonitoring 
Houd uw koeien gezond, vruchtbaar en 
productief.

Nedap Gezondheidsmonitoring is een essentieel instrument 

om uw koeien gezond, vruchtbaar en productief te houden. 

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. Het 

geeft u tevens de mogelijkheid om transitiekoeien en het 

herstel van behandelde koeien intensief te monitoren. 

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 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. 


