Hestefoder er efterhånden en multinational forretning.
Der er en stor efterspørgsel på produktinformation i markedet.
Alle må agere hurtigt og omkostningseffektivt.

Vi tilbyder et værktøj som gør
Jeres foderanalyser tilgængelige
for kunder, udenlandske partnere
eller videreforhandlere.
Korrekt, sikkert og lynhurtigt.
Præcis når du behøver dem.

Agent i Danmark: SEGES Hest
email: efc@seges.dk
Les mer: www.pchorse.dk

Sådan kan Du som foderleverandør, hurtigt og effektivt,
få jeres produktanalyser ud til kunder og det vigtige markedssegment.
Dette dokument beskriver hvordan et samarbejde med PC-Horse, Europas i dag eneste multinationale foderprogram, kan hjælpe jer med at give bedre kundeservice og få jeres foderanalyser
ud til de vigtigste modtagere. Hurtigt og uden overførings- eller omregningsfejl.
Foderprogrammet PC-Horse henter ned og anvender
komplette foderanalyser Danske, Skandinaviske
og fra Europas førende foderleverandører. Vores database indeholder korrekte og kvalitetssikrede foderanalyser med op til 26 næringsstoffer (energi, protein,
mineraler og vitaminer).
Analyserne lægges ind med de originale værdier som
gælder i fremstillingslandet. Afhængigt af i hvilken
sprog/landeversion de skal publiceres i omregner PCHorse efterfølgende værdierne til de om de enheder
der gælde i det pågældende land.
For programmets brugere indebærer det, ud over enkelhed og hurtighed, at foderanalysen altid bliver exakt
rigtig.
Alle problemer med manuelle omregninger fra hvad
som eventuelt opgives på sække og øvrig dokumentation elimineres.
Jeres kunder og personalle i importlandet slipper for
besværret med at finde ud af hvilke energi- og proteinenheder som skal anvendes.
For foderleverandører, forhandlere og
importører kan man være sikker på at produkternes
originalværdier når sine modtagere uden overførselsfejl.
Dette sker med øjeblikkelig virkning og uafhængig af
landegrænser for langt de fleste foderproducenter som i
dag markedsfører deres produkter i flere lande.

Hvem anvender PC-Horse og foderanalyserne i programmet?
• Foderrådgivere og ”helpdesk-” hos foderfirmaer.
• Importører, distributører og lokale forhandlere.
• Stora regionale grovfoderproducenter i Danmark.
• Lærere og elever på højskoler og gymnasier.
• Opdrættere, stutterier, rideskoler og konkurrencestalde.
• Private hesteejere
Ved at deltage med dine foderprodukter i PC-Horse gør
du det enkelt for alle aktører i distributionskæden at tage
beslutning om indkøb af dine produkter - og at anvende
disse.
Oplyste kunder er Dine bedste ambassadører.

Der findes flere forskellige muligheder for at distribuere Jeres foderanalyser i vores system. Afhængigt af valg styres
hvordan varemærker, foder og lande skal håndteres i forskellige programversioner. Der findes også mulighed for at begrænse distributionen til kun eget firma og visse udvalgte organisationer.

Hvordan fungerer foderlisterne i PC-Horse?
Varemærker & Lande
I PC-Horse vises de varemærker (Brands) som foderfirmaerne vil markedsføre i respektive lande.
I nedanstående liste, vises alle de førende danske
varemærker, desuden i dette tilfælde ”PAVO” fra
Holland, og ”KRAFFT” fra Sverige.
Når varemærket åbnes vises de foderprodukter som
distribueres i landet.

3 slags foderlister i programmet
Garantifoderlisten – en national liste som opdateres i
Programmet hver gang det startes af brugeren..
Programversion og leverandørens distributionsaftale
Afgør hvilket foder som skal vises. Garantifoderlisten
kan Ikke ændres eller slettes af brugeren .
Staldfoderlisten – Hver stald i programmet får sin egen
foderliste som er en kopi af Garantifoderlisten. Denne
liste kan redigeres. Varemærker og separate foderprodukter kan slettes. Eget foder kan lægges ind og
importeres. Foder kan kopieres mellen forskellige lister.
Egne foderlister – I de større versioner af PC-Horse kan
brugeren skabe egne foderlister for export/import.

Foderlistens symboler
Programmet viser tydeligt og pædagogisk hvorfra
foderet er hentet og kildens pålidelighed.

Garantifoder viser at foderanalysen kommer direkte
fra producenten og at data er krypteret og ikke kan
ændres eller på anden måde manipuleres med.
Selv om et garantifoder kopieres eller eksporteres kan
værdierne ikke ændres af udenfor stående.

Når alle data til et foder er leveret til PC-Horse Feed
Center kan foderet gøres tilgængeligt for berørte brugere af programmet indenfor nogle få dage

4 forskellige fodertyper håndteres
Standardfoder – nationale middelværdier for hø,
wrap, kornsalt, mineraler m.m
Kraftfoder – kommercielle blandinger/balancers
Tilskudsfoder - mineral- og vitaminblandninger
Eget foder – manuelt indlagte analyser, eller indlæste filer fra analyslab eller producent.

Standardfoder fra nationale fodertabeller med de
nyeste tilgængelige middelværdier. Disse foder kan
med fordel anvendes som udgangsfoder for at komplettere manglende næringsemner i t.ex grovfoderanalyser.

Eget foder lægges ind af brugeren manuelt eller indlæses fra analysefil fra laboratorie, datafil (XML).
Gemmes i programmet under varemærket ”EGET
FODER”. Her placeres også grovfoder som hentes fra
lokale producenter via ”FoderDirekt” i programmet.

