
Zarządzanie fermą 
prosto i z każdego 
miejsca:
BigFarmNet.

DE
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Przecież żaden kogut nie pieje 
według bitów i bajtów!
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Oczywiście brojlery i stada rodzicielskie nie potrzebują żadnego 

komputera. Z pewnością jednak Państwa ferma nie będzie funkcjono-

wała bez wsparcia cyfrowego. BigFarmNet, nasz wyjątkowy system 

zarządzania ułatwia i przyspiesza proces cyfryzacji i czyni go 

bezpieczniejszym – a Państwa ferma będzie dzięki temu   

przynosiła długotrwałe zyski.
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BigFarmNet łączy w jednym programie i w jednej bazie danych 
wszystkie funkcje związane z zarządzaniem Państwa fermą!  
Państwa korzyści w praktyce to:

BigFarmNet

Zawsze aktualne informacje: łatwy podgląd na wszystkie dane
Dane można zapisywać w komputerze w budynku inwentarskim, komputerze PC na fermie lub 
urządzeniach mobilnych – bezpośrednio w budynku inwentarskim, wygodnie w domu lub w  
różnych miejscach na fermie. Wszystkie  ustawienia BigFarmNet są automatycznie aktualizowane  
i synchronizowane w czasie rzeczywistym.

Wszystko w jednym programie – wygodnie, szybko i w wielu językach 
Karmienie brojlerów, karmienie kontrolowane stad rodzicielskich, oświetlenie, woda, sterowanie 
klimatyzacją oraz zarządzanie silosami i alarmami. Program umożliwia obsługę  w ponad 30 językach 
na użytkownika.

Więcej bezpieczeństwa 
Kopie bezpieczeństwa są wykonywane automatycznie ze wszystkich budynków inwentarskich,  
a alarmy są zarządzane centralnie. Centralnie autoryzuje i zapisuje się dane wprowadzane na 
komputerze osobistym i przez aplikację.

Optymalizacja produkcji – obniżenie kosztów
Dzięki wydajnym narzędziom analitycznym polepszają Państwo wyniki produkcyjne, a dzięki 
zoptymalizowanym procesom można oszczędzić czas i uniknąć błędów. 

Niezawodność i perspektywa na przyszłość
Prosimy skorzystać z dokładnie sprawdzonych w praktyce rozwiązań i wszystkich stale rozwijanych 
przez Big Dutchman aplikacji BigFarmNet.

Kupują Państwo tylko to, co potrzebne
Nie ma znaczenia, czy prowadzą Państwo dużą fermę czy mały rodzinny zakład, ponieważ program 
BigFarmNet jest odpowiedni dla każdego i można go w każdym czasie rozszerzać.

Serwis i wsparcie 
Chętnie pomożemy Państwu na miejscu, ale – po udzieleniu przez Państwa zgody – możemy 
pomóc zdalnie uzyskując bezpośredni dostęp do Państwa komputera w budynku inwentarskim. 
Pozwoli to zaoszczędzić dodatkowo czas i pieniądze. 
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www.bigfarmnet.com
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Już w roku 2005 firma Big Dutchman zauważyła ogólny trend. Wykorzystaliśmy ten czas i dzięki temu 

teraz możemy Państwu zaproponować technicznie sprawdzony i sprawnie działający system 

zarządzania, za pomocą którego Państwa ferma będzie sprawnie funkcjonować także w przyszłości. 

Ponad 37.000 sprzedanych na całym świecie licencji daje nam i Państwu pewność, że idziemy we 

właściwym kierunku. Proszę skontaktować się z naszymi specjalistami!

Klienci ze wszystkich części świata cenią firmę Big Dutchman za błyskawiczny serwis  
w zakresie problemów związanych ze sprzętem. Tym oczekiwaniom z pewnością 
sprostamy także w zakresie oprogramowania – począwszy od instalacji aż do 
sprawnego funkcjonowania. 

2010: 1 aktywowana licencja

2011: 204 aktywowanych licencji 

2012: 752 aktywowanych licencji

2014: 3331 aktywowanych licencji

2016: 8398 aktywowanych licencji

2018: 16032 aktywowanych licencji

2020: 26223 aktywowanych licencji

2022: 37755 aktywowanych licencji

Cyfryzacja jest dla nas i dla Państwa 
motorem do działania w zakresie 
innowacji.

  na miejscu szkolenie w zakresie  działania programu

  serwis i wsparcie także w weekendy

  zdalna pomoc przez Internet i – w razie wyrażenia zgody  

 – przez bezpośredni dostęp do Państwa komputera  

 w budynku inwentarskim.

Ręka na pulsie: nie zostawimy Państwa samych.

4



4

„Całkowicie przekonał mnie 
stosunek jakości do ceny 
obejmującej automatyczne 
sterowanie klimatyzacją   
i karmieniem przy prostym 
centralnym monitoringu   
za pomocą BigFarmNet!“

www.bigfarmnet.com

BiClara Woltering, Niemcy
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Za pomocą BigFarmNet 
trenujemy Państwa     
intuicję!

Dzięki BigFarmNet reagują Państwo nie tylko na niekorzystne   

trendy i sytuacje, ale aktywnie im zapobiegają. 

Aby zoptymalizować produkcję i prawidłowo postępować, …

 potrzebne jest zrozumienie

 bazujące na wiedzy

 zdobytej na podstawie informacji 

 pochodzących z danych z fermy

DANE

W
IEDZA

ZROZUMIEN
IE
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„Zamiast chodzić od budynku  
do budynku mogę za pomocą 

jednego kliknięcia porównać 
wszystkie istotne ustawienia  

i wyniki!“
Guido Angelbeck, Niemcy

 wagę ptaków
 przyrost dzienny
 wykorzystanie i recepturę paszy
 zużycie paszy i wody
 upadki ptaków
 dane dotyczące klimatyzacji
 natężenie światła
 zużycie prądu

… rejestruje cyfrowo: … udziela odpowiedzi: … poprawia wydajność:

  Jakie ustawienia klimatyzacji 
mają wpływ na przyrost i pobór 
wody?
  Czy występują oznaki choroby?
  Mogą Państwo porównać kurniki 
z danymi referencyjnymi: Czy 
ptaki we wszystkich kurnikach 
rozwijają się tak samo?

 poprawa przyrostu ptaków
 zwiększenie wydajności
 zmniejszenie strat
 optymalizacja wykorzysta nia 
paszy 
 zmniejszenie nakładu pracy 
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Tak pracują Państwo 
z BigFarmNet.
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1. W kurniku
Za pomocą naszego ViperTouch

  Komputer do sterowania klimatyzacją   
 i produkcją w jednym urządzeniu

9

www.bigfarmnet.com

2. W biurze
Na komputerze za pomocą BigFarmNet-Manager

  zarządzanie, analiza i porównanie

3. W drodze
Za pomocą aplikacji BigFarmNet 

  podgląd na aktualne dane, dokonywanie zmian
  zatwierdzanie alarmów 

8
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 W każdej chwili zachowane jest bezpieczeństwo funkcjonowania: wszystkie 
komputery pracują bezawaryjnie także bez podłączenia do sieci.

 Wszystkie komputery posiadają nowoczesny 7- lub 10-calowy ekran 
dotykowy, na którym można dobrze odczytać wszystkie funkcje.

 Jednolite menu powoduje, że nawigacja i obsługa są szczególnie intuicyjne. 

 Interfejs użytkownika, konfigurowany indywidualnie, umożliwia ustawienie 
odpowiednio do własnych preferencji i wymagań.

 Aktualnie komputer ViperTouch umożliwia obsługę w ponad 30 językach –  
a zatem z pewnością w Państwa języku i ew. w języku Państwa pracowników.

bezpiecznie

wygodnie i prosto

Tak pracują Państwo z BigFarmNet:

Państwa korzyści:

W kurniku za pomocą naszego ViperTouch.

ViperTouch do tuczu drobiu
Produkcja i klimatyzacja 

  karmienie na podstawie krzywej wzrostu 
  waga ptaków
  woda
  oświetlenie
  sterowanie powietrzem doprowadzanym   

 i odprowadzanym oraz ogrzewaniem   
 i systemem chłodzenia

  odzyskiwanie ciepła

1.
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1.

www.bigfarmnet.com

ViperTouch dla stad rodzicielskich
Produkcja i klimatyzacja

  karmienie kontrolowane
  liczenie jaj
  woda
  oświetlenie
  sterowanie powietrzem doprowadzanym   

 i odprowadzanym oraz ogrzewaniem   
 i systemem chłodzenia

Alarm
Urządzenie alarmowe AC Touch
Do wyświetlania i wysyłania 
alarmów, które działa niezależnie  
od sieci – teraz także zintegrowane   
z BigFarmNet.

1111
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Tak pracują Państwo z BigFarmNet:

W biurze na komputerze.

Wszystkie dane ze wszystkich kurników widoczne na 
pierwszy rzut oka: tak proste może być dzisiaj zarządzanie 
fermą.

2.

BigFarmNet nie tylko łączy w jednym sterowanie klimatyzacją  
i karmieniem, ale także zarządzanie fermą. Porównywanie kurników 
i danych referencyjnych pomoże Państwu w podejmowaniu 
właściwych decyzji.

Za pomocą BigFarmNet-Managera mogą Państwo wygodnie na 
swoim komputerze zdalnie sterować komputerami na fermie. Dzięki 
indywidualnej konfiguracji podglądów BigFarmNet-Manager przekona 
także Państwa! 

 Wszystkie dane są przedstawione także w przejrzystej formie graficznej.

 Ręczne zmiany, na przykład zmniejszenie ilości paszy przy wysokich 
temperaturach, mogą Państwo wprowadzać także bezpośrednio   
w tabelach z podglądami.

 Porównanie z krzywymi referencyjnymi i poprzednimi cyklami produkcyjnymi. 

13

„Jako dziecko zawsze chciałem zostać 
pilotem. Dziś zostałem ´pilotem fermy´, 
ponieważ w domowym kokpicie dzięki 

BFN i napędowi ViperTouch z moimi 
wynikami produkcyjnymi zawsze ląduję 

w obszarze  najwyższych wartości“
Jakub Pióro, Skórzec (Polska)

www.bigfarmnet.com
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Tak pracują Państwo z BigFarmNet:

Mobilnie za pomocą smartfonu.
Aplikacja BigFarmNet-App zmieni sposób Państwa pracy: bez karteczek z notatkami, bez przepisywania, bez wielo-
krotnego klikania: wszystko można zrobić w prosty bezpośredni sposób. Aplikacja nie jest przy tym zwykłym pilotem, 
lecz jest to odrębny, pełnowartościowy program, który zmieni Państwa smartfon w mobilny terminal do wprowadzania 

danych – na miejscu w kurniku lub w drodze przez Internet za pośrednictwem naszego serwera FarmLink. 

 dostosowanie paszy prosto i szybko jak w komputerze

 zmiana liczby ptaków, wprowadzenie wagi ptaków

 dokumentowanie jakości ściółki 

3.

www.bigfarmnet.com

W drodze lub bezpośrednio w kurniku:
Tam gdzie są Państwo, jest też BigFarmNet. 

15

 komunikacja szyfrowana

 każde urządzenie musi być zweryfikowane   
w BigFarmNet-Manager

 zmiany dokonywane przez aplikację są zapisywane 
centralnie w plikach systemu

 alarmy z wszystkich aplikacji otrzymują Państwo  
za pomocą aktywnych powiadomień

 dane dot. klimatu i produkcji można przedstawić  
dla każdego budynku 

 pełny wgląd do wcześniejszych danych

bezpieczna

wygodna 

Aplikacja BigFarmNet-APP
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www.bigfarmnet.com

„Od razu widzę aktualny 
przebieg okresu nieśności. 
Dla porównania z ubiegłymi 
latami można w prosty 
sposób nałożyć na siebie 
krzywe. Można to zrobić 
także z krzywą danych 
referencyjnych zakładu 
hodowlanego!“

Andreas Lehner, Austria:

Bi
16

Czym mogą Państwo sterować 
za pomocą BigFarmNet?    
Po prostu całym kurnikiem:

Zużyciem paszy – stada rodzicielskie

Zużyciem paszy – tucz indyków

Wagą paszową FW99

Zbiorem jaj – stada rodzicielskie

Oczyszczaniem zużytego powietrza 

Urządzeniem alarmowym AC Touch

Klimatyzacją, ogrzewaniem 
i chłodzeniem 

Wagami ptaków SWING 20

Wymiennikiem ciepła Earny 2 – ciąg dalszy nastąpi 

Zużyciem wody – tucz  brojlerów

Zużyciem wody – tucz kaczek

16
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20
22BigFarmNet jest idealnym systemem zarządzania  

dla Państwa fermy. Budowa modułowa umożliwia 

stały rozwój i uzupełnianie dotychczasowych 

obszarów zastosowania.

  karmienie stad rodzicielskich brojlerów

  liczenie jaj wylęgowych

  karmienie w procesie tuczu

  zarządzanie klimatem

  ważenie zwierząt

  zarządzanie wodą

  zarządzenie oświetleniem

  wymiennik ciepła Earny 2

  zarządzanie silosami

  zarządzanie alarmami 

Stada rodzicielskie brojlerów
Pewna i efektywna produkcja jaj wylęgowych

Urządzenia alarmowe
dla większego bezpieczeństwa w kurniku

Systemy ważenia
Precyzyjne systemy ważenia wszystkich rodzajów ptaków 

– systemy mobilne lub mocowane na stałe –

FLUXX 330 & 360
The proven feed pans for successful broiler production

ViperTouch
Najnowszej generacji komputer do sterowania klimatyzacją 

i produkcją w kurnikach do tuczu drobiu i chowu stad rodzicielskich

Systemy pojenia
świeża woda do hodowli i tuczu drobiu

Pekino
Przyjazne dla zwierząt – idealne poidło miseczkowe dla kaczek

Systemy grzewcze
Optymalne temperatury w każdym kurniku

Wentylacja CombiTunel
Optymalny klimat w Państwa kurniku o każdej porze roku

– bez stresu na skutek przegrzania lub wyziębienia, lepsze samopoczucie 
zwierząt, wzrost wydajności –

www.bigdutchman.pl

Big Dutchman Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 7
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 28 00
e-mail: biuro@bigdutchman.pl


