BOERENAPPS

in samenwerking
met www.agroapps

GPS gebied opmeten De naam zegt het al. Met deze app is het mogelijk om
afstanden, hoeken en oppervlaktes van verschillende gebieden op te meten.
Hierbij moet je denken aan een lengte-afstand, een totale perceelsoppervlakte
en de hoek van een gerend perceel. Het opmeten kan op 2 manieren. De eerste
manier is door middel van een Google Earth-kaart op de achtergrond. Hier trek
je de lijnen overheen. De tweede manier is in realtime via de gps van je smartphone. Hierbij loop je zelf over het perceel.

Beoordeling

score/10

Gebruikersgemak

7

Overzichtelijkheid

7

Snelheid

7

Betrouwbaarheid

5

Uniek

4

Eindoordeel

6

Taal

Nederlands

Platform

Android/Apple

Prijs

Gratis

Categorie

Algemeen

Conclusie Het is een handige app om zeer eenvoudig de oppervlakte van je
perceel te meten. Helaas wordt er met punten gewerkt. Een perceel met een
kromme zijde is hierdoor lastiger op te meten. De gps-functie op de smartphone heeft niet altijd de hoogste kwaliteit. Hierdoor zijn de gegeven waarden niet meer dan een indicatie van wat het zou moeten zijn.

Uniform app Dit is de mobiele applicatie van het Uniform-Agri 5.0-managementsoftwarepakket. Met deze app registreer en monitor je alle koeien. Je hebt
altijd alle informatie van de koe bij de hand en je kunt ook direct een actie
registreren. De app geeft info over de koeien over onder meer voortplanting,
melkproductie en gezondheid. Je kunt zelf direct acties invoeren zoals afkalving, ziekten en behandelingen, verkoop, drachtcontroles. Ook zijn er attentielijsten beschikbaar. Unifarm is de Belgische organisatie van Uniform-Agri.

Beoordeling

score/10

Gebruikersgemak

7

Overzichtelijkheid

7

Snelheid

8

Betrouwbaarheid

8

Uniek

7

Eindoordeel

7,5

Taal

Nederlands

Platform

Android

Prijs

Gratis

Categorie

Veehouderij

Conclusie De app werkt offline. Hierdoor wordt de app ondanks zijn vele mogelijkheden niet traag. Je bent ook niet afhankelijk van het mobiele internetsignaal. Nadeel is dat de smartphone moet worden gesynchroniseerd met de
computer. Op het dashboard tref je in één oogopslag de kengetallen, zowel voor
melk- als voor vleeskoeien.
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