
Visão geral do sistema 

Simplicidade 
Avançada

SERVIÇOS 
NA NUVEM

Utiliza tecnologia 
comprovada e 
avançada que é fácil 
de usar, instalar, 
integrar e dimensionar. 

A informação certa na 
hora certa para a pessoa 
certa. 
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Cow
Control™

Entenda a sua vaca
Permita que os seus SmartTags lhe mostrem muito  

mais do que olhos especialistas podem ver. Dia e noite.

Controle o seu rebanho
Permita que a tecnologia esteja a seu serviço, 

e não o contrário.

Melhore a sua produção de leite
Tome decisões baseadas em dados para melhorar o seu 

rendimento

SmartTags 
(Dispositivos Inteligentes)

Escolha a SmartTag de Pescoço ou de  
Pata, de acordo com as características  
mais adequadas às suas preferências  
e situação da sua exploração.

Pescoço
� Identificação (ISO)* 

� Detecção de Cios

�  Monitorização de Saúde:   

Comportamento de alimentação, ruminação e inatividade

� Tendências no Desempenho do Rebanho

� Localização da Vaca

Pata
� Identificação (ISO)*

� Detecção de Cios

�  Monitorização de Saúde: 

Comportamento da vaca parada, deitada ou caminhar

�  Tendências no Desempenho do Rebanho

Nedap N.V.
Livestock Management
P.O. Box 104
7140 AC Groenlo
The Netherlands 

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

Os benefícios em resumo:
 � Melhoria dos resultados de reprodução

 � Melhor saúde das vacas e um rebanho mais produtivo  

e sustentável

 � Maior eficiência e eficácia do trabalho

 � Melhor gestão e maneio exploração/propriedade

 � Economia nos custos de mão de obra, fertilidade e 

tratamento Veterinário 

 � Satisfação profissional e paz de espírito

 � Elemento vital para a produção sustentável e o  

bem-estar animal

 � Tecnologia comprovada



Mnitorização da  
Vaca 24 horas por dia/
7 dias por semana

Tudo-em-um

Localização  
da Vaca

Identificação

Detecção 
de Cios Tendências no 

Desempenho do 
Rebanho

Integração & 
Conexão

Nedap CowControl combina um  
alcance incomparável de recursos de 
monitorização e ferramentas de maneio 
num sistema de tecnologia avançada,  
e muito fácil de usar. 

Monitorização
 de Saúde

Aumente a sua rentabilidade com 

Precisão Use o poder da pecuária de precisão a seu favor.  
Melhore o seu rendimento com as soluções que maximizam  
o desempenho do seu rebanho leiteiro e economize tempo,  
mão de obra e custos. 

Detecção de Cios
Melhore os seus resultados reprodutivos. 
Aumente a eficiência da mão de obra.

Nedap CowControl rastreia automaticamente sinais de cio 

– tais como atividade aumentada, farejamento, apoio de 

queixo e comportamento de monta. O sistema mostra uma 

lista clara de todas as vacas em cio indicando o momento 

ideal para uma inseminação eficaz, com maior 

probabilidade de concepção. Também fornece informações 

reprodutivas adicionais, auxiliando-lhe a identificar vacas 

com cios irregulares, vacas que não ciclam e vacas vazias.

Tendências no Desempenho do 
Rebanho 
Avalie o comportamento de grupo e de 
rebanho. Melhore o maneio da exploração. 

Os gráficos Nedap CowControl mostram como os fatores 

externos e as decisões de maneio influenciam no 

rendimento do seu rebanho. O sistema envia um alerta de 

grupo quando detecta anormalidades numa percentagem 

de vacas de um grupo, permitindo uma melhor tomada de 

decisão. A nível estratégico, os relatórios de 

comportamento de grupo e informações de desempenho 

de rebanho oferecem uma ferramenta valiosa para medir e 

avaliar o impacto de (mudanças em) estratégias de 

nutrição, condições de alojamento e procedimentos de 

ordenha.

Monitorização de Saúde 
Mantenha suas vacas saudáveis, férteis e 
produtivas.

Nedap Monitoramento de Saúde é uma ferramenta essencial 

para manter as suas vacas saudáveis, férteis e produtivas. O 

sistema compara todos os comportamentos com referências 

padrões de condição ideal, com o comportamento prévio da 

própria vaca e com o comportamento do grupo em que ela se 

encontra,  detectando mudanças ou anormalidades. Fornece 

os alertas mais precoces e mais confiáveis para as vacas que 

precisam atenção urgente e mostra uma lista de vacas que 

precisam ser examinadas no mesmo dia, permitindo que 

você trate aspectos de saúde antes que eles se tornem um 

problema. Também permite monitorizar intensivamente as 

vacas em transição e em recuperação pós-tratamento.

Localização da Vaca
Pare de procurar. Comece a encontrar. 

Encontrar as vacas que precisam ser examinadas, 

inseminadas, tratadas ou conduzidas nunca foi tão fácil e 

rápido como com o Nedap Localizador de Vaca. 

Ele mostra com precisão e segue a posição em tempo real 

de uma ou de múltiplas vacas no mapa do seu estábulo 

com um clique em seu PC, tablet ou smartphone. Nedap 

Localizador de Vaca é totalmente integrado com as 

ferramentas de Detecção de Cio, Monitoramento de 

Saúde e Tendências no Desempenho do Rebanho.


