
} FarmResult is an independent data platform provider 
delivering real-time cloud-based management solutions 
and advisory systems for the livestock farming industry 

and research facilities.

https://farmresult.com/en/our-solutions/poultryresult/
https://farmresult.com/en/our-solutions/iot-cloud/
https://farmresult.com/en/our-solutions/pigresult/
https://farmresult.com/en/our-solutions/researchresult/
http://www.farmresult.com/


Wie zijn we….

• Onafhankelijk leverancier van cloud 
based real time data platform

• Gestart in 2012

• Ervaren team met expertises in ICT en 
Agri

• Missie = Fact- based Farming

• We leveren data voor continue 
verbetering

• Unieke data converting technologie











Oplossingen

Data integration & 
management

Monitoring & 
control

Risk reduction & 
optimization



Data integratie IOTCloud
Monitoren van meerdere locaties met real time technische
data
• Real-time productie KPI’s: 

• Water

• Gewicht

• Voer

• Fijnstof

• Binnen klimaat (Temp, CO2, NH3, etc)

• Buiten klimaat, etc.

• Zekerheid en betrouwbaarheid van data 

• Early warning obv (eigen) normen

• Meerdere locaties (stallen) in één overzicht

• Altijd de sensordata in de juiste context: 
locatie/stal/afdeling/hok of dier



Enkele van onze Partners



Data in context

• Context is van belang om data vanuit

meerdere bronnen aan elkaar te relateren

• Van lab-analyses tot camerabeelden

• Input voor monitoring & benchmarking

• Datastroom voor Machine Learning en AI



IoTCloud: Data integriteit

• Error check en validatie procedures en 
processes 

• Back up en recovery procedures
• Validatie bij handmatige data
• Embedded in onze database 
• Entiteit integriteit, referentiele
integriteit, en domein integriteit



Data management

• FarmResult is facilitator van het 
platform om data te gebruiken en te
delen.  

• De eigenaar van de data bepaald wie
toegang heeft en waarvoor (doel)

• De FAIR principles zijn van toepassing. 
• Data delen van diverse niveaus (bijv. 

alleen gewicht) 
• Hosting in een beveiligd datacenter 

met ISO 9001, ISO 27001, NEN7510,en 
ISAE3402 type II certificering



Data platform:
• Opslag

• Validatie

• Aggregatie en vertaling
van sensordata

• FarmResult App om 
ontbrekende data aan te
vullen



Applicatie API 

Klantspecifieke KPI’s

Klimaatcomfort (actueel vs standaard)

Ontbreken van eetlust (actueel vs standaard)

Ontbreken van dorst (actueel vs standaard)

Systeem integratie

• Voerdata
• Slachtdata



Connectivity with impact

from intelligent connectivity to connected impact

Your benefitsYour data Your experience



Monitoring
Tailor-made dashboard
Mogelijkheid om eigen dashboards te

ontwikkelen gebasseerd op gewenste

metingen en KPI’s. 

Tailor-made waarschuwingen & alerts
Bij afwijking van de norm is het mogelijk om een 

alert te ontvangen. Alerts kunnen naar de 

(locatie)manager gezonden worden.  

Drill down
Onderzoek patronen van een specifieke meting

FarmResult App
-Mogelijkheid om een bedrijfseigen SOP (Standard 

Operating Procedure) op te zetten. 

-Via push notificaties worden medewerkers op de 

hoogte gesteld van acties (ook handmatige invoer

bijv. Mestscore)



Farm Monitoring

Legpluimvee analyse op basis van 
sensor en equipment data





Voorspellingen diergezondheid

AI (Artificial Intelligence) gebaseerde
voorspelling op basis van automatische data 
en waarnemingen van de veehouder

-Dagelijks automatische data 
(feed/water/climate)

-Labresultaten (Salmonella, Aujesky)

-SOP FarmResult App: 
• Salmonella:  GD check list

-Slachtresultaten



Bedrijfsoptimalisatie

FeedGrowth model

• INRA FeedGrowth model

• Kalibratie per bedrijfslocatie

• Simulatie van meerdere voerstrategieën 

• Slacht optimalisatie (spiek/spek/gewicht)

• P en N efficiency -> omgevingsimpact

• Input-output model obv
voersamenstelling (Ew, DVLys, RE, P, N)

• Afhankelijk van gebruikte genetica

• Prognose kan dagelijks herhaald 
worden



Farm Performance Optimization

Performance Predictie model 
voor Broilers: Groei en uitval



Huidige onderzoeksprojecten

• Faag op maat

-Salmonella preventie programma

• IMAGEN

-Samenkomst diergedrag-onderzoek
en computerscience. Verbeteren
dierenwelzijn en verkleinen
ecologische voetafdruk

• DECIDE

-Ondersteuningsprogramma
beslissingen binnen
slachtkuikenindustrie



www.farmresult.com


