
LSP manager

Enkelt och lönsamt

LSP manager gör jobbet enklare och förbättrar 

lönsamheten. Med Hencol Manager har du full 

kontroll över din besättning. Systemet samlar 

automatiskt in och analyserar dina djurs data.

LSP manager är en webbtjänst som fungerar 

ungefär som internetbanken. Du får ett konto 

där du loggar in hemma direkt på din dator via 

internet. Inga extra program behövs.

Systemet är säkert och exakt. All data lagras 

säkert på våra servrar. Du bestämmer själv vilk-

en information som ska samlas in beroende av 

hur just din produktion ser ut. Du kan med au-

tomatik samla in den information du behöver. 

Genom elektronisk märkning samlas uppgift-

erna automatiskt in från vägning. Med kraftful-

la sökfunktioner får du snabbt information på 

individnivå eller gruppnivå.

STALLJOURNAL - och rapportering till CDB

   Bra översikt för enkel planering

  Marknadens mest lättanvända  
 system för praktisk djuradminis- 
 tration och rapportering. 

  Du hanterar grupper och indivi- 
 duella djur, traditionellt märkta  
 eller elektroniskt ”taggade”.   

   Utvecklat tillsammans med   
 ledande svenska nötköttspro-  
 ducenter.

   Rapportera som du vill och slipp  
 dubbeljobb.

  Godkänt av Jordbruksverket.  

   Stalljournal godkänd av Jordbruksverket 

 Rapporter skapas automatiskt till CDB.

 Kontroll var djuren finns och all data  
 om dem.  

 Organisera djuren gruppvis i datorn för  
 olika åtgärder.

 Påminnelser genereras automatiskt så du  
 inte glömmer något. 

 Anpassat för både elektroniskt märkta djur  
 och traditionellt märkta djur.
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Elektronisk märkning – snabbt, 
säkert, enkelt och exakt

Optimera registrering, identifi ering, vägning 
och sortering med praktiska tilläggsverktyg till 
LSP genom att använda elektronisk märkning.

Snabbt -  Sekundsnabbt korrekt identitet  
 med  en enkel handläsare, direkt in  
 i systemet. 

Säkert -  Du arbetar säkert på avstånd till  
 djuret, i skydd av grindar och   
 drivgångar. 

Enkelt -  Betessläpp, byte av produktionsplats  
 eller urval till slakt. Med elektronisk  
 avläsning underlättas identifi ering. 

Exakt -  Slipp smutsiga och borttappade  
 taggar. Få korrekt identifi ering utan  
 missar.

Elektroniska örontaggar beställs på samma sätt 
som traditionella örontaggar. 


