Auto ID & Smart Apps for Mobile Workers

IPHONE 6+ BUSINESS APP VOOR DE CRV INSEMINATOR
SDT kreeg opdracht voor vernieuwing van de mobiele toepassing voor CRV inseminatoren en KIdierenartsen.
Als coöperatieve veeverbeteringsorganisatie stelt CRV de veestapel van veehouders centraal. Zij
bieden totaaloplossingen; managementproducten, dienstverlening en genetica op één adres.
CRV richt zich daarbij op de belangrijkste resultaatgebieden binnen de veestapel: vruchtbaarheid,
gezondheid, productie, efficiëntie, levensduur
De CRV inseminatoren en KI- dierenartsen die de veebedrijven bezoeken, beschikken al sinds
2009 over een PDA met een door SDT ontwikkelde CRV-specifieke toepassing. Deze applicatie
zorgt voor een onmiddellijke registratie van alle ter plaatse verrichte handelingen en waarnemingen.
Gegevens worden uiteraard draadloos uitgewisseld met het centrale beheersysteem van CRV,
zodra er netwerk beschikbaar is. Een accurate afhandeling en uitsluiting van fouten zorgt voor
correcte data en dus een betere dienstverlening aan de veehouder.
Na 6 jaar tevreden gebruik van de bestaande mobiele toepassing en intensief gebruik van de
bijhorende toestellen werd het tijd voor vernieuwing.
SDT Informatics werd opnieuw aangezocht als partner. De toepassing is volledig vernieuwd in de
vorm van een Iphone 6+ App die nog gebruikersvriendelijker is, meer functionaliteit biedt en beter
aansluit bij de hedendaagse werkwijze van de gebruikers.
De bij de inseminatie gebruikte, uiterst dunne en in verschillende kleuren uitgevoerde rietjes zijn
voorzien van een barcode zodat de traceerbaarheid verzekerd kan worden. Na uitgebreide studie
en testen werd de toepassing volledig op punt gesteld zodat het scannen van deze barcodes via
de camera van de Iphone kan gebeuren en dit werkt super gebruiksvriendelijk.
Sinds december 2016 maken +/-400 CRV inseminatoren en KI-dierenartsen dagelijks gebruik van
de nieuwe app en de reacties zijn uiterst positief.

VOORDELEN
SDT Informatics biedt oplossingen
voor de mobiele field service medewerker,
resulterend in een grotere efficiëntie, een vermindering
van de foutenmarge, een grotere klantentevredenheid en aldus een
groter rendement.
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