chov-2-23.qxp

20.5.2009

9:36

StrÆnka 11

6 / 2 0 0 9

a k t u á l n ě

Program pro krmiváře
Na konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvířat
pořádané Českomoravským sdružením organizací
zemědělského zásobování a nákupu a sekcí krmiv
vystoupil Ermanno Crivellaro, zástupce italského
výrobce softwaru pro optimalizaci krmných směsí
a dávek. Program a zvláště jeho verze pro kapesní
počítače zaujala přítomné natolik, že jsme majiteli firmy
Fabermatica položili několik otázek.
Jakou má vaše firma minulost,
kolikaleté zkušenosti do programu vkládáte?
Dvacet let jsme působili na italském
trhu jako poradci pro výživu hospodářských zvířat. Pak se z nás stali informatici a v roce 2004 jsme si v tomto
oboru založili firmu. Cílem byl produkt
na zjednodušení práce výživáře.
Takže jak vznikl program?
Hned jako první byl vytvořen software PluriMix, který je dodnes vlajkovou lodí. Jde o program pro tvorbu
krmiv a krmných dávek pro všechny
kategorie zvířat. Na program se postupně nabalovaly další přídavné
aplikace, jako je např. tvorba a tisk
etiket, dohledatelnost, legislativní
kontrola a laboratorní analýzy, které
dnes naše firma nabízí.
Můžete jej v krátkosti charakterizovat?
Program umožňuje srovnání výživných norem, souběžně tvořit a porovnávat až pět receptur. Během
zpracování receptury má uživatel
stále pod kontrolou různé parametry,
jako například zpracovávané hodnoty, rozdíly v gramech nebo grafická
srovnání. Optimalizace umožňuje
nalézt nejlepší ekonomické řešení
receptury při zadání požadavků na limity minima a maxima, takže lze
optimalizovat např. na minimální cenu a podobně. Dále program umožňuje srovnávat dávky s potřebami
živin, exportovat data do Excelu, vytvářet prodejní ceníky nebo kontrolovat ceny v recepturách. Zákazníci
oceňují také možnost vytváření etiket
během několika sekund.

s recepturou a sama automaticky
upozorňuje, dojde-li ke změnám.

S jakou normou potřeby živin
program spolupracuje?
Jde o normu, kterou používá francouzská INRA, ale software může
pracovat s jakoukoli normou. Např.
program DinaMilk, který také vyrábíme, má pro srovnávání hned tři modely – CNCPS-CPM, INRA a NRC2001.
Jakým uživatelům je program
určen?
To záleží, jaké moduly si pořídíte.
Například „Správa šarží“ je modul
pro řízení a dohledatelnost krmných
směsí a krmiv. Je určen pro krmiváře a výrobce krmných směsí, obchodníky s krmnými surovinami,
podnikové míchárny, sušičky i chovy zvířat.

Ermanno Crivellaro na
konferenci v Brně

A jaká je výhoda při tvorbě etiket zrovna v tomto programu?
Program tvoří etikety přímo z receptury ve čtyřech jednoduchých
krocích. Uložená etiketa je svázána

Představte prosím verzi pro kapesní počítač.
Není to dlouho, co jsme vyvinuli
verzi pro PDA zvanou PocketMix. Je
to nástroj, který obsahuje všechny
nezbytné funkce pro technika-krmiváře nebo výživáře a je mu k dispozici 24 hodin denně všude v terénu.
Umí vytvářet a porovnávat až dvě receptury, které také může barevně

Krmivářský program PocketMix
je k dispozici pro PDA

srovnat s normami. Dovoluje import
dat z jiných krmivářských programů,
má samozřejmě dynamické napojení
na PluriMix. Výhodou je, že vše mám
na dlani ruky a mohu kontrolovat
krmnou dávku u zákazníka. Dopracováváme také systém objednávek
přes PDA.

Má již program češtinu?
Program komunikuje v angličtině,
němčině, italštině a španělštině. Právě se dokončuje jeho překlad do českého jazyka.
Kolik software stojí?
Základní cena na italském trhu je
390 eur.
Jaké jsou vaše firemní plány nebo strategie pro Českou republiku?
V České republice jsme si našli
partnera – firmu SoftMatic, která
se stala oficiálním distributorem
našich programů. Na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně
bude tato firma vystavovat a zájemci se mohou o kvalitách softwa
ru přesvědčit sami.

Lukáš Rytina

S verzí pro PDA má výživář složení krmné dávky v kapse i ve stáji

www.agroweb.cz
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