




Software som samler al data
Software til alle stakeholders
Software til alle størrelser
Kontrol hos primærproducent
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FISKEFARMERE
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Vælg mellem byg selv farm og færdiglavet design 

1 2 3

Byg din farm i 3 nemme trin!



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam Alarmer

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam Alarmer

Lokation

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam Alarmer

Lokation
Fodring

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam Alarmer

Lokation
Fodring Beskeder

DASHBOARD



Du vælger selv, hvilke 
informationer du vil se her!

Vejr Opgaver Webcam Alarmer

Lokation
Fodring Beskeder Advarsler

DASHBOARD
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FACILITET

Overblik over din facilitet

Menu

Alarmer
Klik!



KAR INFORMATION



SENSOR INFORMATION
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Rapporter
Eksempel på organisationsreporter

RAPPORTER
- Facilitetsrapport
- Produktionsrapport
- Fodderrapport
- Handelsrapport
- Enhedsinspektion
- Batchhistorik
- Foderspildrapport
- Driftsjournal



BATCHHISTORIK



REGISTRERING



REGISTRERING
- Døde fisk
- Foder
- Foderspild
- Diverse



OPGAVESTYRING



BEHOLDNING & ORDRER

- Lager status
- Næste bestilling
- Diverse
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www.cobalia.com/welcome


