
JE BEDRIJF ONDER CONTROLE MET DE 
SOFTWARE VAN FULLWOOD PACKO
De praktische automatiseringsoplossingen van Fullwood 
Packo maken het management van uw melkveebedrijf over
zichtelijker en eenvoudiger. Of het nu gaat om het selecteren 
van dieren, uw melkrobot aansturen of realtime overzichten 
van uw veestapel: de toonaangevende softwaretoepassingen 
nemen u veel dagelijks werk uit handen. 

Het Fullwoodsysteem is modulair, waardoor verschillende 
onderdelen los van elkaar of gekoppeld hun werk kunnen 
doen. U bepaalt wat het beste bij uw bedrijfsvoering past. 
Uitbreiding van het software pakket is altijd mogelijk.

FULLWOOD PACKO ONDERSCHEIDT 
TWEE TYPEN SOFTWARE VOOR UW 

MELKVEEBEDRIJF

1Operationele softwaretoepassingen
Met gebruiksvriendelijke interfaces kunt u een-

voudig uw melkrobot en veestapel monitoren. Zaken 
als de status van de huidige melking, de melkstroom 
per speen en de status van de robot zijn via een app 
binnen handbereik. 
De M2erlinInfo app geeft zorgt voor de robot moni-
toring en de Melk-Cockpit Merlin View geeft overzicht 
in het presteren van uw veestapel en individuele 
koeien. Afhankelijk van uw wensen kunt u bijvoorbeeld 
attenties ontvangen van dierafwijkingen of alarmen 
voor het reinigen van de robot.

2 Strategische management ondersteuning
Het complete managementsoftwarepakket 

Crystal van Fullwood Packo wordt nauwkeurig af-
gestemd op uw bedrijfsvoering en maakt andere 
softwarepakketten in principe overbodig. In een  
gepersonaliseerde toepassing kunt u met één klik 
bijvoorbeeld koeien separeren of inzicht krijgen in 
individuele voerberekeningen. 
De verkregen bedrijfs  data zijn een perfecte onder-
steuning bij uw strategische bedrijfsbeslissingen. 
Uiteraard is uw privacy gewaarborgd, u blijft te allen 
tijde eigenaar van de verkregen data. 



CRYSTAL
Bedrijfsmanagement 

STRATEGISCH

 Onderdeel van het opstarten is dat de schermen ingesteld worden  

aan de hand van UW werkwijze!

 De attentielijst in 1 klik zichtbaar, je eigen favoriete overzichten

 Indien gewenst geen andere bedrijfsmanagementsoftware nodig

 Inclusief medicijnregistratie, agenda en individuele voerberekening

 Historische data van dieren blijft bewaard voor analyse

 Handig koeien separeren

 De data is en blijft van u als klant

M2ERLININFO APP
Robot monitoring  

OPERATIONEEL 

 Goed inzicht in het presteren van uw melkrobot

 Goed inzicht in het presteren van uw veestapel en individuele koeien

 Attenties van afwijkingen ten opzichte van de afgelopen paar dagen 

 Notificaties voor alarmen, reinigingen en bezoek/melken

DE KOE CENTRAAL, HET RENDEMENT ALS DOEL, DAT IS SMART MILKING
Meer weten over de mogelijkheden van Fullwood Packo software? Bel 035 - 60 381 30 of mail naar contact@fullwoodpacko.com

M2ERLINVIEW
Melk-Cockpit  

OPERATIONEEL 

 In een oogopslag alle detailinformatie voor maximale grip en controle

 Goed inzicht in het presteren van uw melkrobot en koeien

 Direct zicht op alle ophaalkoeien

 Attenties gebaseerd op langere periode. Meerdere dagen slecht 

presteren betekent dan geen groen stoplicht

 De data is en blijft van u als klant


