
Управління фермою 
- нарешті це просто: 
BigFarmNet
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Біти і Байти  
Навіть свині «переходять 
у цифру»!
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Звичайно, свиням комп’ютери не потрібні. Але сучасна ферма не може 

функціонувати без цифрових пристроїв. Наша унікальна комп’ютерна 

програма з управління і контролю BigFarmNet робить диґіталізацію простою, 

швидкою та надійною, а також підвищує прибутки Вашої ферми.
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BigFarmNet об’єднує всі цифрові додатки на Вашій 
фермі у єдину програму та єдину базу даних. Переваги 
для Вас наступні:

Завжди маєте свіжу інформацію:  легко відслідковувати всі процеси
Можна вводити дані з будь-якого комп’ютера або смартфона – можна вводити їх просто із 
свинарника, або відпочиваючи вдома, або навіть із іншого свинарника. Всі компоненти 
програми BigFarmNet оновлюються та синхронізуються автоматично, у реальному часі.

Все в одній програмі – зручно та швидко
Одна програма об’єднує всі цифрові додатки: рідка та суха годівля, сортувальні ваги, 
годівля підсисних поросят, управління зберіганням корму та параметрами сигналу 
«тривога», а також контроль клімату. Це означає, що дані потрібно ввести лише один раз.

Більше безпеки 
Весь цикл Вашого виробництва записується у єдиній програмі, це означає, що резервні 
копії щодо всіх систем створюються автоматично, а також всі сигнали «тривога» 
управляються централізовано. Централізований ввід даних а також єдині елементи 
контролю зменшують ризики того, що будуть введені невірні дані.

Оптимізація результатів виробництва – зменшуються витрати
Можна покращити результати власного виробництва за допомогою інструментів 
ефективного аналізу. Таким чином можна зберегти свій час та запобігти помилкам – 
завдяки оптимізації процесів. 

Надійність на довгі роки
Отримайте вигоду від того, що всі додатки BigFarmNet постійно тестуються компанією 
Big Dutchman «у польових умовах» та проходять постійний процес оновлення і 
покращення.

Платите тільки за те, що Вам потрібно
Неважливо, чи Ви маєте великий свинокомплекс, чи маленьку сімейну ферму: 
BigFarmNet буде відповідати Вашим потребам та зростати разом із Вами.
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Компанія Big Dutchman визначила цей важливий тренд ще у далекому 2005 

році. Із того часу ми ретельно розробляли для Вас дуже продуманий та 

функціональний інструмент управління, з яким Ваша ферма буде підготовлена 

до майбутнього. По всьому світу вже активовано більше 7000 ліцензій, що 

означає – ми на вірному шляху! Наші експерти з радістю нададуть Вам поради! 

Наші клієнти по всьому світу дуже цінують наш швидкий 
сервіс, коли йдеться про можливі моменти із обладнанням. 
Такий самий підхід ми використовуємо і щодо нашого 
програмного забезпечення  – від інсталяції і впродовж 
роботи. 

2010: 164 Активованих ліцензій

2011: 355 Активованих ліцензій

2012: 1 244 Активованих ліцензій

2013: 2 673 Активованих ліцензій

2014: 3 146 Активованих ліцензій

2015: 4 240 Активованих ліцензій

2016: 5 829 Активованих ліцензій

2017: 7 177 Активованих ліцензій

Диґіталізація – наш спільний 
провідник Інновації.

  Навчання роботі з програмою прямо на місці

  Гаряча лінія, що працює навіть у вихідні

  Віддалене обслуговування через інтернет

Довіртесь нам: Ми не залишимо Вас на самоті.
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„Ця система дійсно стала мені у 
нагоді. Я отримую дуже корисні 
поради, а Big Dutchman- це 
надійний партнер на всі часи!“
Ксавьє Берту, Франція

2017: 7 177 Активованих ліцензій

Bi
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Які переваги від BigFarmNet 

можете отримати саме Ви?
Із BigFarmNet Ви зможете не реагувати на небажані події, а 

активно запобігати їм.

Щоб оптимізувати виробництво, прийнявши правильні рішення, 

потрібно лише …

 розуміння,

 що базується на знаннях,

 які отримані завдяки інформації,

 що зібрана згідно даних Вашої ферми.
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www.bigfarmnet.com

„Утримую свиноматок, 
а також свиней на відгодівлі. 

Завдяки BigFarmNet – мені 
потрібна лише одна програма. 

Це зберігає дуже багато часу.“
Франк Бьокман, Німеччина

 Вагу тварин
 Щоденний приріст ваги
 Конверсію та склад кормів
 Споживання води і кормів
 Показники свиноматки
 Витрати
 Кліматичні умови

… записує у цифровому форматі: … дає відповіді: … покращує виробництво:

 Який склад кормів дає 
кращий результат?
 Які свиноматки є більш 
продуктивними?
 Які налаштування кліматич-
них умов мають найкращий 
вплив на поведінку тварин?
 Чи є ознаки захворювань?

 Кращі показники щоденного 
набору ваги
 Більша продуктивність
 Менші витрати
 Оптимізована конверсія 
корму
 Менше роботи



Як працювати із
BigFarmNet
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1. В свинарнику
З нашим контрольним пристроєм

  Контролюєте, як працюють системи просто у свинарнику 



9

www.bigfarmnet.com

2. В офісі
З програмою DEM BigFarmNet-MANAGER для комп’ютера

  Контроль, управління та аналіз
  Управління фермою, що базується на основі показників поголів’я

3. Де б Ви не знаходились
З мобільним додатком BigFarmNet

  Підтвердження сигналу «тривога»
  Огляд поточних даних 
  Оптимізація управління поголів’ям
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 Різні профілі користувачів. Кожний профіль захищено 
індивідуальним паролем – тобто неавторизований персонал 
не зможе зайти в програму і змінити налаштування.

 Безпека виробництва забезпечена цілодобово: навіть при 
відключенні від мережі, усі контрольні пристрої BigFarmNet 
продовжують роботу без помилок.

 Всі комп’ютери мають сенсорні екрани розміром 10 та 7 
дюймів, які керуються дотиком. Функції, що відображаються 
на екрані, є дуже простими для користувача.

 Добре структуровані 3D-зображення та меню, роблять 
навігацію та роботу із пристроєм простою та інтуїтивно 
зрозумілою.

 Контрольний пристрій можна встановити саме там, де Вам 
буде зручно: на острівці, в кімнаті або на кормовій кухні.

Безпечно 

Просто і зручно

Як працювати із BigFarmNet:

В чому переваги для Вас:

У свинарнику із контроль ним 
пристроєм.

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
Комп’ютер управління кліматом 307pro
Комп’ютер 307pro контролює всі кліматичні 
параметри. Один комп’ютер може 
контролю вати одну або дві кімнати. 

1.



www.bigfarmnet.com

ГОДІВЛЯ
Комп’ютер виробництва 510pro – це 
кормовий комп’ютер для …

  Ваг сортування
  Систем рідкої та сухої годівлі
  Станцій годівлі свиноматок
  Індивідуальної годівлі в зоні опоросу
  Систем годівлі для підсисних поросят

ТРИВОГА 
Пристрій аварійної сигналізації АC Touch
Пристрій видає та відображає сигнал 
«Тривога» незалежно від мережі – тепер він 
інтегрований у BigFarmNet.
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Як працює BigFarmNet:

В офісі на комп’ютері.

Ваші тварини отримають належну кількість відповідних 
речовин у необхідний час та за оптимальною ціною.

 Криві подачі корму, що відображаються у вигляді графіків, дуже 
просто змінити.

 Огляди результатів годівлі та порівняння між групами дозволять 
Вам оптимізувати рецептуру.

 Можна визначити час годівлі і кількість корму у Менеджері 
Завдань (Task Manager). 

 Можна вносити зміни вручну та прямо на кормовому столі, нап-
риклад, зменшувати кількість корму при високих температурах.

2.
BigFarmNet не тільки об’єднує всі додатки у єдину 

програму, а і додає компоненти управління фермою. 

Інтегровані інструменти управління свинями на відгодівлі 

та свиноматками фокусуються на тварині. Всі дані по 

тварині зберігаються – навіть, якщо тварину переміщено.

Коли ми розробляли систему управління BigFarmNet 

– нашим основним завданням було зробити її простою для 

користувача. Єдиний інтерфейс для всіх додатків програми, 

а також власний інтерфейс програми, який Ви зможете 

створювати власноруч у BigFarmNet, переконають Вас, що 

ми добре впорались із завданням!
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„І мені, і моїм пра ців ни-
кам було дуже просто 

освоїти BigFarmNet. 
Тепер ризик помилки на 

фермі значно нижчий. 
Чудовий інструмент!“

Герген Ленхоф 
Німеччина
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Як працює BigFarmNet:

Де б Ви не були – робота 
з мобільного додатка.
Додаток BigFarmNet може зробити справжній прорив у Вашій роботі – більше не треба 
робити а ні нотатки, а ні копіювати-вставляти, а ні навіть клацати зайвий раз. Вносьте всі 
дані напряму. Мобільний додаток не просто виступає «пультом управління» всіма 
відповідними додатками – але є незалежною повноцінною програмою, що перетворює Ваш 
смартфон на мобільний термінал вводу – для управління свиноматками та свинями на 
відгодівлі, у свинарнику або «на ходу», через Інтернет або через наш сервер FarmLink. 
Навіть якщо Ви не є в мережі Інтернет, коли Ви вносите дані через додаток – вони 
автоматично синхронізуються, як тільки у Вас відновиться Інтернет -зв’язок.

 Введення даних по окремим тваринам та по групам тварин – інтуїтивне та структуроване.
 Швидко і просто міняти налаштування по годівлі, а також по переміщенню тварин –   

 так само, як і на комп’ютері.
 Змінюйте кількість тварин та вносьте дані по вазі.
 Записуйте дії щодо свиноматок – просто у свинарнику. 

3.



www.bigfarmnet.com

«На ходу», або просто у свинарнику:
BigFarmNet завжди з Вами.
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 Вся комунікація зашифрована.

 Кожний кінцевий пристрій має бути 
підтверджений Менеджером BigFarmNet.

 Зміни, що здійснюються через пристрій, 
записуються у файлах журналу.

 Отримуйте сигнали «тривога» від усіх 
додатків за допомогою «push»-повідомлень.

 Дані щодо виробництва, а також мікро-
клімату – можна подивитися по кожному 
приміщенню, свинарнику, або фермі.

 Можна відновити всі дані з історії.

 Можна користуватись онлайн і офлайн.

Безпечно 

 
 
 

Зручно

ДОДАТОК BigFarmNet

ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СВИНОМАТКАМИ
Користуйтесь мобільним зчитувачем вушних 
бирок BestReader-RFID щоб вводити дані 
просто у свинарнику. 
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Що можна контролювати за 
допомогою BigFarmNet ? Це просто 
– Ви контролюєте весь свинарник: 

DryExactpro
Система сухої годівлі

EasySliderpro для індивідуальної 
годівлі свиноматок

SiloCheckpro
Управління бункерами

HydroMixpro
Система рідкої годівлі

CallMaticpro
Система годівлі свиноматок

ACTouch Сигнали «Тривоги»

TriSortpro
Сортувальні ваги

Call-Innpro
Система годівлі свиноматок

Вентиляція, опалення, 
охолодження Далі буде … 

EcoMaticpro
Система сухої годівлі

CulinaFlexpro – Система годівлі 
для підсисних поросят
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www.bigfarmnet.com

«Просто неймовірно – я 
можу контролювати три 
системи рідкої годівлі за 
допомогою лише однієї 
програми»
Гауке Брюньес, Німеччина
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www.bigfarmnet.com · www.bigdutchman.com

BigFarmNet – універсальна програма для Вашої ферми. 

Наразі наступні додатки є доступними:

  HydroMixpro система рідкої годівлі

  DryExactpro система сухої годівлі

  EcoMaticpro система сухої годівлі

  EasySliderpro індивідуальна годівля свиноматок

  CallMaticpro система годівлі свиноматок

  Call-Innpro система годівлі свиноматок

  CulinaFlexpro система годівлі для підсисних поросят

  TriSortpro сортувальні ваги

  SiloCheckpro зважування кормових бункерів

  307pro контроль кліматичних умов

  AC Touch контроль сигналів «Тривога»

Модульний дизайн програми BigFarmNet дозволяє нам 

розвивати поточні додатки та додавати нові опції. 




