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OptiLink, het management en controle systeem voor permanente gegevens
acquisitie, real-time controle op en toezicht van pluimvee- en varkensstallen,
vanaf elke locatie in de wereld.
OptiLink is de naam voor het innovatieve management en controle systeem voor de moderne
pluimvee- en varkenshouderij van OPTICON. De software is gebaseerd op de modernste
communicatietechnologie. Alle stallen, zelfs wanneer deze op diverse locaties liggen, kunnen
worden gecontroleerd en bewaakt vanuit een centrale PC. Aanvullende kenmerken zijn de
mogelijkheid om grafisch alle meetgegevens en productie data in real time weer te geven.

Alle stallen, zelfs wanneer deze op
diverse locaties liggen, kunnen
worden gecontroleerd en bewaakt
vanuit een centrale PC.

Het gebruik van moderne
communicatie technologie….
De OPTICON basis unit ACT-20 is de
intelligente koppeling tussen de
individuele regelaars zoals klimaat
(KRH-20, KRH-30, MCC-10),
automatische dierweging (DWS-20) en
de voer weegcomputer (PMS-20) in
elke stal. In elke individuele regelaar is
een kleine communicatie interface
noodzakelijk.

Uw eigen bedrijfsspecifieke
gegevens verwerken, geen
probleem dankzij OptiLink
Dankzij de grote flexibiliteit van
OptiLink is het mogelijk om uw
gegevens verder te verwerken in MS
Office toepassingen zoals Excel, Word
en Power Point.
OptiLink biedt u de volgende
excellente mogelijkheden en
voordelen:
- het gebruik van een rapport printer;
- het gebruik van data transmissie via
modem;
- alarm berichten via SMS en e-mail
(toekomstige optie);
- afstand bediening via telefoon;
- gebruik van Radio Modems;
- gebruik van GSM Modems;
- diverse koppelingen voor externe,
eigen gegevens verwerking

Gegevens verwerking en grafische
weergave van alle meetwaarden
en productiegegevens.
OptiLink verzamelt een grote
hoeveelheid aan informatie, welke snel
en eenvoudig verwerkt kan worden op
uw PC. Voerverbruik, water/voer
verhouding, voederconversie, uitval,
uniformiteit, branduren van de
verwarming, etc. en natuurlijk het
volledige klimaat wordt zichtbaar
gemaakt in tabellen en grafieken.
Alle verzamelde gegevens kunnen
eenvoudig gecombineerd worden
weergegeven.

Alle voordelen bij elkaar
- bewaking en controle van alle stallen in real time, waar deze zich ook bevinden;
- centrale data opslag en gegevensverwerking per dier per stal en per ronde;
- gegevens vergelijking met referentiewaarden;
- geïntegreerd rapportage systeem via e-mail;
- alarmmeldingen via e-mail en SMS (toekomstige optie);
- continu weergave van gegevens op uw PC;
- eenvoudig om te schakelen in andere talen;
- hoge mate van flexibiliteit.

Maak uw eigen informatiescherm
Indien u de voorkeur geeft om één
scherm te hebben van alle relevante
gegevens in real time, of om deze uit
te kunnen printen op voor ingestelde
tijden, dan heeft OptiLink de oplossing.
U sleept met de muis de relevante
gegevens op de juiste plaats en
OptiLink doet de rest.

