Guia informativo

Conheça um pouco mais sobre a solução

Esteio Controle Zootécnico

Gerencie seu rebanho,
aumente a eficiência e
evite prejuízos!

Esteio controle zootécnico
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Guia Informativo Esteio

O Esteio em resumo:
É um software que realiza o controle zootécnico de gado de leite, o sistema
disponibiliza funções para lançamento e gerenciamento do rebanho, agrupando esses
animais em lotes de acordo com os critérios desejados pelo usuário. O Esteio gerencia
as informações produtivas e reprodutivas dos animais, como: cios, inseminações,
transferência de embriões, diagnóstico de partos, pesagem de leite e do animal,
desmame entre outras. Realiza também o controle sanitário, além de controle de
estoque de sêmen e embriões.
Todas as informações do software podem ser avaliadas através de relatórios dinâmicos
e configuráveis, com possibilidades de exportação em diversos formatos como Excel,
PDF, Texto, Imagem e outros.
De modo geral o Esteio gerencia todas as fases do animal, desde o nascimento até a
morte ou descarte. Como base o Esteio possui o seguinte ciclo de vida:

Figura 1 - Fases do animal.

Com o sistema Esteio você gerencia seu rebanho, aumenta a eficiência e evita
prejuízos. Avaliando suas informações através de tabelas e gráficos dinâmicos que
podem ser configurados de acordo com a sua forma de trabalho:

Figura 2 – Tabela e gráficos visualizados no software.

Faça um teste grátis!

Acesse: www.controlezootecnico.com.br
www.controlezootecnico.com.br
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Funcionalidades:
Com o Esteio você gerencia seu rebanho, realizando o controle produtivo, reprodutivo,
dos lotes, da qualidade do leite, sanitário, entre outros. Veja abaixo uma lista com
algumas das funcionalidades presentes no software:
Rebanho:
•
•
•
•
•
•

Cadastro rápido de animais;
Gerenciamento de lotes;
Histórico dos lotes;
Evolução do rebanho;
Composição dos lotes;
Controle de mortalidade.

Reprodutivo:
•
•
•
•
•
•

Controle de Cio/Inseminação/Transferência Embrião;
Diagnóstico de gestação;
Gerenciamento de partos;
Reprodutivo de vacas (DEL, IPP, Status, Dpia, etc);
Reprodutivo de novilhas (DEL, Status, Dpia, etc);
Histórico dos partos;
Previsão de partos.

Produtivo:
•
•
•
•
•
•

Controle leiteiro (pesagem de leite);
Encerrar lactação (secagem);
Pesagem do animal;
Desaleitamento (desmame);
Produção leiteira;
Ganho de peso.

Qualidade do Leite:
•
•
•
•

CBT, CSS, Gordura, Proteína, EST;
CCS individual;
CMT individual;
Mastite clínica.

Sanitário:
•
•
•
•
•
•

Vacinação;
Vermifugação;
Exame;
Tratamento;
Banho de carrapaticida;
Relatórios sanitários.

www.controlezootecnico.com.br
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Serviços:
Ao adquirir o Esteio, você não adquire apenas um software, mas um conjunto de
serviços que fará o cliente aproveitar ao máximo nossa solução. Veja abaixo algumas
possibilidades oferecidas pelo Esteio Controle Zootécnico:

Software >>

Acesso ao sistema Esteio desenvolvido com tecnologia de ponta e
que oferece uma ótima experiência do usuário, através de
lançamentos simplificados, funções de acesso rápido, além de uma
gama de informações que podem ser customizadas de acordo com
a sua necessidade.

Suporte >>

Ao adquirir um plano do programa Esteio você passa a ter suporte
rápido e eficiente para auxilio na implantação do sistema ou ainda
para esclarecer dúvidas na utilização do sistema. A equipe de
suporte é composta por pessoal especializado pronto para atender
as suas demandas.

Treinamento >>

É parte do pacote Esteio o treinamento com a nossa equipe. No
treinamento o usuário terá acesso a melhor forma de executar as
operações de lançamentos de dados e extração de informações,
aprendendo também como utilizar os diversos recursos inovadores
do sistema.

Implantação >>

A equipe Esteio disponibiliza apoio durante o processo de
implantação do software oferecendo as condições necessárias para
que os melhores resultados sejam alcançados por sua empresa
rural. Nós vamos ajuda-lo a implantar e utilizar do sistema.

Relatórios >>

Os relatórios avançados do Esteio permitem ao usuário analisar de
forma detalhada a propriedade, com total controle sobre quais
informações deseja exibir, indicando ainda ordenação e filtros
diversos para os dados que irão auxiliar na tomada de decisão.

Eficiência >>

Permite tomada de decisões assertivas que vão impactar
diretamente nos resultados econômicos da propriedade. Com
lançamentos otimizados e relatórios completos o sistema auxilia
você na prevenção de problemas e prejuízos da sua empresa rural.

Atualização >>

Com o Esteio, você sempre terá acesso a versão mais nova do
software desenvolvida pelos pesquisadores e desenvolvedores
envolvidos no projeto, uma vez que o sistema realiza a atualização
automaticamente quando conectado a internet, fornecendo
facilidade de uso e acesso a todas as atualizações do programa.
Tabela 1: Serviços.

www.controlezootecnico.com.br
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Deseja adquirir um plano Esteio? Entre em contato conosco para verificarmos a
melhor forma de te atender!
Ou ainda, para esclarecimento de dúvidas e considerações entre em contato conosco.
Contato:
Email: esteio@dinnisoft.com.br
Telefone: (31) 3891-8289
Skype: suporte.dinni
Endereço:
Parque Tecnológico de Viçosa - tecnoPARQ
Avenida Oraida Mendes de Castro, 6000, sala 43
Bairro Novo Silvestre, Viçosa-MG, CEP: 36570-000
www.controlezootecnico.com.br / www.dinnisoft.com.br
Um pouco mais: O software Esteio Controle Zootécnico é um produto da empresa
DINNI Soluções, que atua no segmento de serviços para o agronegócio.
A DINNI Soluções é uma empresa residente no tecnoPARQ (Parque Tecnológico de
Viçosa) órgão pertencente a Universidade Federal de Viçosa que incentiva empresas
de base tecnológica no desenvolvimento de inovação a partir de cooperação entre a
iniciativa privada e acadêmica. Dessa forma provendo o desenvolvimento tecnológico.
Para se instalar no tecnoPARQ a DINNI Soluções passou por um criterioso processo de
seleção que a certificou para fazer parte do quadro de empresas residentes.
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