Vi sætter kr. og øre på din rådgivning
Mangler du nogle gange svaret til spørgsmålet ”Hvad kan jeg tjene på det”?
Så er SimHerd løsningen for dig!
SimHerd har været anvendt af eksperter siden 2012:
Computer model af
en kvægbesætning

Udviklet på
Aarhus University

Brugt af dyrlæger og rådgivere
over hele verden siden 2012

SimHerd kan regne på alle tænkelige ændringer
på en kvægbedrift - udvidelse, sand i sengene,
sygdomsreduktion, effekt af vaccine og meget
mere.
Vi kan regne for jer eller lære jer, hvordan I selv
regner det ud. Vi skræddersyr den løsning, der
passer til jeres behov.
Vi regner for jer
Simpel analyse: 1.500 kr.
Udvidet analyse (afregnes på timebasis): 1.200 kr.
pr. time.
I regner selv
Adgang til SimHerd: 1.099 kr. pr. besætning/år.
Tilkøb Sundheds Økonomisk Analyse (SØA): 519 kr.
pr. besætning/år.
Vi tilbyder begynderkurser flere gange om året. Prisen er 1.950 kr. pr. deltager. Kurser kan også afholdes
hos jer efter aftale.
Der afholdes ERFA-møde for erfarne brugere fire
gange om året. Deltagelse koster 1.950 kr. pr. deltager.

Kontakt
Jehan Ettema je@simherd.com 5142 0212
Ruth Davis rbd@simherd.com 4051 5125
www.simherd.com
Følg os på Facebook og LinkedIn

SimHerds beregninger har været en del af
beslutningsgrundlaget, når jeg har taget
tilløb til nye tiltag i min virksomhed. Her har
SimHerd været en stor støtte for mig og min
finansielle samarbejdspartner.
Jacob Seiger Stensig
585 årskøer • Holstebro

Bruger i jævnligt SimHerd - så prøv et abonnement!
Er I en eller flere, der bruger SimHerd regelmæssigt, kan en
abonnementsservice måske være noget for jer.
Der er to abonnementer, enten Basis eller Pro. Priserne afhænger af antallet af brugere i
virksomheden, og hvor længe I ønsker at binde jer ad gangen.

SimHerd Basis*

SimHerd Pro

✓ Fri adgang til SimHerd
beregninger i alle
besætninger

1 bruger

2 brugere***

✓ Fri adgang til SimHerd
beregninger i alle
besætninger
✓ Fri service og support
✓ Adgang til to ERFA møder
om året

4.400,- pr. måned**

4.800,- pr. måned**

24.900,- pr år

28.900,- pr. år

7.300,- pr. måned**

8.300,- pr. måned**

43.900,- pr. år

48.900,- pr. år

Alle priser er oplyst ex. Moms. Tilbuddene gælder til 1. juli 2020.
*Service og support kan tilkøbes for 300 kr. pr. påbegyndt kvarter
**Ved månedsabonnement er der en binding på minimum 3 måneder.
*** Adgang for flere brugere efter aftale

Nybegynderkurser kan tilkøbes separat, hvis dette ønskes. Vi tilbyder begynderkurser
flere gange om året. Prisen er 1.950 kr. pr. deltager. Kurser kan også afholdes hos jer
efter aftale.

Kontakt:
Jehan Ettema ● je@simherd.com ● 514 20212
Ruth Davis ● rbd@simherd.com ● 4051 5125

