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SOL

PIERWSZY ROK PO WDROŻENIU
W styczniu 2018 roku nastąpił oficjalny debiut programu Stado OnLine. Możemy z radością poinformować, że nowa usługa cieszyła się od początku dużym zainteresowaniem. Na początku roku liczba użytkowników programu wynosiła nieco ponad dwustu. Były to gospodarstwa,
które zgłosiły się do testowania programu w maju-czerwcu 2017 roku. Do końca 2018 roku liczba gospodarstw- użytkowników aplikacji SOL wzrosła niemal siedmiokrotnie! Na koniec roku SOL
użytkowano w blisko tysiąc czterystu gospodarstwach, w których znajdowało się ponad 80 000
krów. W rezultacie gospodarstwa SOL obejmowały w tym czasie około 7% ogólnej liczby obór
ocenianych i 11% liczby ocenianych krów.

Wykres 1. Liczba gospodarstw użytkujących SOL w kolejnych miesiącach 2018 roku.
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Najwięcej gospodarstw użytkujących nowy program znajduje się w województwach podlaskim
(374), mazowieckim (268) i wielkopolskim (243). Taki wynik można uznać za zgodny z oczekiwaniami, jako że wymienione województwa dzierżą też w naszym kraju palmę pierwszeństwa, jeśli idzie
o liczbę obór ocenianych. Jeśli natomiast odnieść liczbę gospodarstw użytkujących SOL do ogólnej liczby gospodarstw objętych oceną, to najwyższym wskaźnikiem wyróżnia się dolnośląskie,
gdzie SOL jest użytkowany w blisko co piątym gospodarstwie objętym oceną (18% ogółu gospodarstw). Wyraźnie wyższe niż przeciętnie „wysycenie” SOLem obserwuje się także gospodarstwach
ocenianych w województwie śląskim i podkarpackim (odpowiednio 12% i 11% ogółu gospodarstw). Województwo dolnośląskie jest też liderem pod względem udziału krów znajdujących
się w gospodarstwach SOL w stosunku do ogólnej liczby krów ocenianych. W tym województwie co trzecia oceniana krowa (33% ogólnej liczby krów ocenianych) znajduje się w gospodarstwie użytkującym program SOL!
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Przeciętne gospodarstwo-użytkownik programu posiada nieco ponad 60 krów. Na tę przeciętną
składają się jednak bardzo różne gospodarstwa. Najmniejsze z nich utrzymują niewiele ponad
10 krów, a największe powyżej tysiąca. Lwią część użytkowników (prawie 2/3) stanowią jednak gospodarstwa posiadające poniżej 50 sztuk krów. W tej mierze struktura gospodarstw SOL jest zbliżona do tej, jaką generalnie obserwuje się wśród gospodarstw objętych oceną wartości użytkowej.

Wykres 2. Stuktura gospodarstw
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Hodowcy korzystają z SOLa coraz częściej i aktywniej
Ciekawych obserwacji dostarcza rozkład logowań do programu w ciągu doby. Okazuje się,
że użytkownicy korzystają z programu praktycznie 24 godziny na dobę. Zdarzają się logowania nawet głęboką nocą, o pierwszej, drugiej czy trzeciej po północy. Prawdziwy ruch zaczyna
się jednak koło piątej rano, zatem wraz z rozpoczęciem porannych dojów i trwa do godziny
22-23. Widać, że hodowcy potrzebują dostępu do programu praktycznie przez całą dobę.
O tym, że program jest potrzebny jego użytkownikom „na okrągło”, świadczą także dane o rozkładzie liczby logowań w poszczególnych dniach tygodnia. Na odpowiednim wykresie widać, że SOL
jest w użyciu przez cały tydzień, także w soboty i niedziele. W dni świąteczne ruch jest mniejszy,
ale bynajmniej nie zamiera. Przyjęte na samym początku tworzenia programu założenie, że powinien on być dostępny użytkownikom 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, okazało się zatem jak najbardziej słuszne.

Wykres 3. Dzienna liczba logowań w zależności od dnia tygodnia.
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Druga dobra nowina to rosnąca aktywność użytkowników SOLa. Hodowcy coraz częściej zaglądają do programu. Widać to po liczbie logowań, przypadających na jedno gospodarstwo w ciągu
miesiąca. W grudniu 2018 roku wynosiła ona około dziewięciu, co oznacza, że przeciętny użytkownik programu SOL zaglądał do niego raz - dwa razy w tygodniu. Także w tym przypadku zróżnicowanie było jednak bardzo duże. Są osoby, które korzystają z aplikacji codziennie lub nawet
wiele razy dziennie. „Rekordziści” logowali się do programu nawet powyżej stu razy w miesiącu!
Istnieją jednak także tacy użytkownicy, którzy zaglądają do programu bardzo rzadko – czasem
rzadziej niż raz na miesiąc.
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Choć sposób korzystania z SOLa jest wyłączną decyzją użytkownika, to oczywiście zależy nam
na tym, aby hodowcy możliwie szeroko korzystali z możliwości programu. Także pod tym względem SOL już wyraźnie okrzepł. Przy jego pomocy użytkownicy rejestrują codziennie setki najróżniejszych zdarzeń, jakie zachodzą w ich stadach. Liczba tych zdarzeń stale rośnie, i to nie tylko
na skutek wzrostu liczby gospodarstw czy znajdujących się w nich zwierząt. Rośnie także liczba
zarejestrowanych zdarzeń w przeliczeniu na jedno zwierzę. A to oznacza, że użytkownicy SOLa
prowadzą przy jego pomocy coraz dokładniejsze zapiski. Możemy zatem śmiało przyjąć, że SOL
dobrze realizuje jeden z głównych celów, dla których został stworzony. Umożliwia hodowcom
wygodne rejestrowanie informacji, których potrzebują.
Warto dodać, że gospodarstwa, które wprowadzają do SOLa informacje o tych zdarzeniach, których zgłoszenie jest wymagane podczas próbnego doju, zyskują podwójnie. Po pierwsze, hodowca nie musi wpisywać tych zdarzeń na drukowany Wykaz Zdarzeń, ani nawet dyktować
ich zootechnikowi. Odpowiednia informacja dociera z SOLa bezpośrednio na urządzenie elektroniczne (tzw. PDA), którym posługuje się zootechnik oceny. Co więcej, hodowca taki może z tego tytułu liczyć na rabat w kosztach oceny, wynoszący 0,2 zł na krowę. Z tej możliwości korzysta
na razie mniej więcej co czwarty użytkownik SOLa. Mamy nadzieję, że będzie ich z czasem coraz więcej.

Użytkownicy programu naszymi przewodnikami
SOL i pracujący nad jego rozwojem zespół pracowników wiele zawdzięczają użytkownikom tego programu. To ich uwagi, docierające do nas bezpośrednio lub za pośrednictwem SOL Asystentów, wytyczają kierunki rozwoju SOLa. Szczególną wdzięczność wyrażamy tym, którzy dzielą się z nami swoimi
spostrzeżeniami i przemyśleniami w ramach grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz na forum dyskusyjnym, na stronie internetowej programu. Jednocześnie zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami tych użytkowników SOLa, którzy do tej pory tego nie robili.
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PROFESJONALNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA
STADEM BYDŁA MLECZNEGO

Program jest wliczony
w cenę usługi oceny
wartości użytkowej

Informacje o Twoim stadzie
dostępne na wszystkich
urządzeniach mobilnych

Rejestracja rui, pokryć,
wyników badaniana cielność,
wycieleń, zasuszeń
– historia zwierzęcia
w jednym miejscu

Wbudowany kalendarz
uporządkuje pracę
i przypomni o ważnych
terminach (także SMSem!)

Wskaźniki rozrodu,
skuteczność inseminacji,
wyniki produkcji
czy zdrowotność wymion
i wiele innych zestawień
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www.stadoonline.pl
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Aktywni użytkownicy
płacą mniej
za ocenę

