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HVOR ER MINE DATA?

2..

- DMS
- Fodervognen
- Malkestalden/robotten
- Traktoren/mejetærskeren/finsnitteren
- Bogføringen Ø90/SUMMAX
- Budget og budgetopfølgning
- ...

- Mængden af data er stor og vokser eksplosivt!



HVORDAN FORANDRER DATA LANDBRUGET?

3..

Hvad betyder digitalisering for hverdagen?

Hvad betyder digitalisering for landbruget som erhverv? 

Er digitalisering en mulighed 
eller en udfordring? 



MULIGHEDER MED SUMMAX OG DIGITALISERING I 
FREMTIDEN

4..

- En lille rejse

- Mit bud på fremtidens 
muligheder

- Digitaliseringen skaber 
muligheder, vi end ikke 
kender i dag!



HVAD BETYDER SUMMAX FOR OS I DAG?

5..

En arbejdslettelse på kontorarbejdet 

Bilag er online – adgang for flere på én gang

Færre ringbind med bilag

Andre fordele? 



EN E-FAKTURA

6..



E-FAKTURA = REVISIONSDATA MANGEDOBLES

7..

- Hver linje er unik data

- Revisionslisten bliver ubrugelig – digitalisering gør 
den  uoverskuelig!

- Men skaber også standardiserede data på tværs af 
regnskabsår og virksomheder



SUMMAX ER ET SKRIDT MOD DIGITALISERING

8..

- Hver linje samles op og lagres i SUMMAX 

- Meget mere detaljeret viden, hurtigere tilgængelig

- Det betyder nye og spændende muligheder

- To eksempler:



FULDFODERBLANDEREN ER I STYKKER

9..

- Hvad har den kostet i reparationer de sidste 3 år?

- Er det igen blandesneglene, der  
er i stykker? 

- Har andre med denne type 
fuldfoderblander samme problem?

- Er der et fabrikat, der ikke er så dyrt at 
vedligeholde?



SAMMENLIGNING AF OMKOSTNINGER?

10..



MALKEKØER PÅ TO EJENDOMME

11..

- Hvorfor giver den ene besætning 
500 kg EKM/ko mere?

- Er der brugt det samme 
avlsmateriale?

- Er der forskel på det indkøbte 
foder på de to ejendomme?

- Hvad siger analyserne om 
kvaliteten af grovfoderet på de to 
ejendomme?



FREMTIDENS KOBLING TIL ANDEN DATA 

12..

- Hvad siger data fra FarmTracking? 

- Hvad siger måleren fra snitteren 
om udbyttet?

- Hvad siger data fra 
foderblanderen?

- Hvor meget er der tilbage i 
stakken?

- Der udfodres for lidt, så vægten 
må kalibreres



DETALJEREDE DATA GIVER UNIK STYRING

13..

- Afvigelser opdages langt tidligere

- Når en afvigelser opstår, findes den eksakte 
problemstilling via data – der gættes ikke

- Findes svaret ikke umiddelbart, kan man:
- Benchmarke data med foregående år eller mellem egne 

bedrifter
- Benchmarke mod andre, der ligner en eller mod dem, som gør 

det bedst



ER FREMTIDENS LANDMAND EN DATAHAJ?

14..

- Måske, men mange interesserer sig nok for dyr og 
marker ligesom i dag…

- Mange vil få hjælp 
af andre til det
kedelige arbejde 
med dataanalyse



ER DIGITALISERING FREMTIDIGE MULIGHED?

15..

- Det kan være dansk landbrugs nye konkurrence-
fordel, hvis vi formår at udnytte fordelene før andre

- Fokus på at data skal ejes af jer og ikke af f.eks. 
John Deere. Ellers afleveres de fremtidige mulig-
heder gratis til andre



ER DIGITALISERING FREMTIDENS UDFORDRING?

16..

- Priser styres af globale forhold. Når nogen bliver 
bedre, falder deres produktionsomkostninger. 
Historien viser, at det på sigt plejer at medføre 
lavere priser på jeres varer

- Risikoen for at sakke bagud i fremtiden er stor, hvis 
man ikke vil udnytte digitaliseringens muligheder  



DIGITALISERING VIL ÆNDRE VORES VERDEN

17..

Det er op til os selv at gribe chancen!
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