
BigFarmNet 
rewolucja na fermie.



Wszystko w jednym.



Czym jest BigFarmNet?
To przyszłość Państwa fermy. BigFarmNet to 
system pozwalający centralnie sterować, 
nadzorować i zarządzać fermą z jednego 
miejsca.

BigFamNet to rewolucja na fermie. Ta nowoczesna 
i innowacyjna technologia firmy Big Dutchman po-
zwala wyeliminować skomplikowany system rów-
nolegle działających programów kontrolnych. Od 
teraz wszystkie sterowniki, komputery i czujniki 
mogą się ze sobą komunikować. A Państwo za po-
mocą jednego programu sterują i zarządzają całą 
fermą, niezależnie od tego czy to odchów czy tucz, 
zadawanie paszy czy sterowanie klimatem, poje-
dynczy budynek czy cała ferma. BigFarmNet łączy 
Państwa fermę w jedną całość, nawet jeśli budynki 
zlokalizowane są w różnych miejscach.



To takie proste.



Jak to działa? 
Prosto i niezawodnie. Nie ważne gdzie się 
Państwo znajdują, mają Państwo dostęp do 
wszystkich danych, co umożliwia natych
miastową reakcję.

Centralny interfejs użytkownika programu Big-
FarmNet Manager wyświetla obraz fermy w realis-
tycznej, trójwy miarowej grafice. Jedno kliknięcie 
na budynek pozwala bezpośrednio kontrolować 
zainstalowane w nim systemy, w sposób intuicyj-
ny i nie wymagający spędzania godzin nad in-
strukcją. Można uruchomić BigFarmNet Manager 
nie tyko na dowolnym komputerze, ale także na 
iPhone lub Android. Pozwala on zaoszczędzić cen-
ny czas: dostęp zabezpieczony hasłem, dane, cykl, 
zużycie paszy, mieszanki i aktualną temperaturę 
wystarczy wprowadzić tylko raz. Wszystkie kompu-
tery podłączone do BigFarmNet synchronizują 
dane zaraz po wprowadzeniu, automatycz nie i w 
czasie rzeczywistym. Także przy przenos zeniu 
zwierząt nie ma konieczności ponownego aktuali-
zowania danych!



Wszystko pod kontrolą.



Czym można zarządzać? 
Całą fermą – od systemów zadawania paszy, 
sterownia klimatem, oczyszczaniem 
powietrza, wagami i systemami mielenia i 
mieszania pasz po odchów, tucz i silosy.

BigFarmNet pozwala sprawować kontrolę nad całą 
fermą z jednego miejsca. System współpracuje z 
różnymi komputerami Big Dutchman oraz działa 
na komputerze z systemem Windows. W całości 
zostały zintegrowane nowe technologie jak np. 
SowCam dla trzody chlewnej. Ponadto dzięki 
zarządzaniu karmieniem mają Państwo podgląd 
na silosy, dzięki systemowi zarządzania tuczem 
nadzorują Państwo wszystkie ważne procesy 
związane z tuczem.



  Pewnie. 



Czy BigFarmNet jest przyszłościowy?
Oczywiście. Wszystkie systemy sterowania 
mogą działać oddzielnie i synchronizują się 
automatycznie po przywróceniu łączności. 
Ponadto jest on kompatybilny z ISOagriNET.

BigFarmNet zwiększa bezpieczeństwo w Państwa 
budynkach, ponieważ wszystkie alarmy związane z 
produkcją i klimatem wyświetlają się razem z 
dokładnym opisem problemu. W przypadku awarii 
mogą Państwo zareagować błyskawicznie z cen-
tralnego komputera lub poprzez telefon komórko-
wy. Dlatego tak ważna przy projektowaniu Big-
FarmNet była dla nas niezawodność. Wszystkie 
komputery w sieci mogą też działać niezależnie i w 
przypadku utraty łączności, wszelkie wprowadzo-
ne zmiany automatycznie aktualizują się po przyw-
róceniu łączności. BigFarmNet bazuje na spraw-
dzonej na całym świecie technologii.



  Ekonomicznie.



Czy muszą Państwo kupować nowy sprzęt?
Nie. Większość urządzeń sterujących Big 
Dutchman można łatwo doposażyć. Z 
poszczególnych systemów mogą Państwo 
korzystać bez podłączania i stopniowo 
włączać je do sieci BigFarmNet.

Przyszłość nie jest droga. Całe wyposażenie Big 
Dutchman z serii „Pro” jest już przystosowane do 
współpracy z BigFarmNet – bez ponoszenia dodat-
kowych kosztów. Jedynie za połączenie komputera 
monitoru jącego z jednostkami kontrolnymi trzeba 
zapłacić. Wówczas żadna elektronika nie stanie na 
drodze rewolucji na Państwa fermie. W rozwiązani-
ach sieciowych stosu jemy standardowe kompo-
nenty, które mogą być łatwo i niedrogo zainstalo-
wane przez każdego elektryka.
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