Obbekær januar 2015

Keenan introducerer InTouch i Danmark og opruster med medarbejdere
Gerard Keenan kom for nyligt til Danmark for at introducere InTouch på det danske marked, sammen med
det danske team. Events for lanceringen af InTouch blev afholdt på 5 hoteller fordelt rundt omkring i
landet. Velbesøgte arrangementer og stor interesse at spore.
InTouch er et banebrydende og dokumenteret system, der supplerer vejesystemet på Keenan mixervogne.
iKeenan styresystemet kan i forvejen registrere foderrationer, læssenøjagtighed, økonomiske parametre og
EFK’er, så kvægbrugeren hele tiden kan fintune sin fodringsmanagement og minimere omkostningerne.
Det nye ved InTouch er, en intelligent overvågning af data fra vejeboksen på iKeenan mixervognen og
ugentlige EFK indberetninger. Systemet giver besked hvis en eller flere variable, eksempelvis FCE
(fodereffektiviteten i kg EKM/kg tørstof), ydelse eller læssenøjagtighed, afviger væsentlig fra givne
grænseværdier. Således kan der proaktivt kan følges op med en kontakt til kvægbrugeren enten via Keenan
InTouch fodringskonsulenterne eller via kvægbrugerens egen konsulent, som også kan få besked fra
InTouch systemet.
Essensen ved Keenan InTouch er en proaktiv og tæt opfølgning på fodringsmanagement og effektivitet,
som er dokumenteret at give positive resultater for kvægbrugere, der allerede bruger iKeenan systemet.
Se en forklarende film på dette link
https://www.youtube.com/watch?v=EJretWwbuhE
Oprustning af medarbejdere
Charlotte Jensen er tiltrådt Keenan pr. 1/12, som fodringskonsulent i InTouch
Danmark, for sammen med det resterende rådgivende team at hjælpe de danske
mælkeproducenter til hele tiden at være effektive og på rette kurs. Charlotte kommer
fra en stilling som kvægkonsulent hos Videncentret for Landbrug og har senest lavet
en Erhvervs-Ph.d. i samarbejde mellem Videncentret og Aarhus Universitet om
mælkeproduktion og energiniveau.

Lars Grauslund er også tiltrådt Keenan pr. 1/12, som distriktschef i nord. Lars vil stå
for alt salg af Keenan i Nordjylland. Lars kommer fra en stilling i en stor koncern der
handler med varer til blandt andet mælkeproducenter, så han kender branchen.
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Det irsk/engelske InTouch center, hvor Keenan medarbejdere hele tiden overvåger data og reagerer på
dem. Et koncept der er gennemprøvet og har kørt i flere år, med stor dokumenteret succes. InTouch
centrene skal også hjælpe med at håndtere praktiske udfordringer og meget andet, så det bliver nemt og
givende at bruge iKeenan mixervogne og InTouch.
”Keenan mixervogne, der blander
skånsomt med hasper og knive i
top og bund af vognene, er stadig
platformen. InTouch er et
intelligent overvågningssystem,
der bruges til at være proaktive
over for vores kunder og hjælpe
dem frem mod effektivitet og
merindtjening. Vi forventer os
meget af det nye InTouch
system” udtaler Lars Vad – fra
Brdr. Holst Sørensen A/S,
importøren i Danmark.
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