
OP ZOEK NAAR 
EEN SLIMME TOOL OM 

UW BEDRIJF EFFICIËNT TE BEHEREN?

                                  biedt dé oplossing! 
De software is gericht op een beter beheer van uw bedrijf en tijdwinst.

Een oplossing voor uw administratieve 
verplichtingen en gemoedsrust bij 
controles

Volg uw fytosanitaire bewerkingen op via een volledige en 
conforme database die dagelijks wordt bijgewerkt met verwijzing 
naar de gegevens van Fytoweb.

Vul zonder stress uw administratieve en wettelijk voorgeschreven 
aangiften in (fytosanitair register en strooiboekje).

Centraliseer al uw bedrijfsdocumenten om in orde te zijn bij een 
controle.

Doelgerichte aansturing van uw bedrijf en 
gewassen

Met Smag Farmer haalt u een vaste coach in huis om efficiënter 
en meer rendabel te werken. 

U neemt de juiste beslissingen en bespaart vele euro’s door 
uw teeltbemesting te optimaliseren op basis van betrouwbare 
indicatoren (analyses per perceel en tussen de percelen, 
waarnemingen op het veld...).

kwaliteitsvolle ondersteuning om u op weg 
te helpen en te laten presteren

U krijgt een opleiding om vlot van start te gaan met het 
programma. Daarnaast bieden we u een kwaliteitsondersteuning 
aan per telefoon, per e-mail of bij u op het bedrijf. U heeft 
eveneens toegang tot alle handleidingen en webinars via 
MySmag om u te helpen tijdens het gebruik van het programma.

Uw bedrijf en teelten opwaarderen

Via de overkoepelende functionaliteiten centraliseert Smag 
Farmer alle gegevens van een volledig teeltproces.

U kunt uw gegevens vlot opvragen en beslist zelf met wie u ze 
wil delen.

Door een productiecharter of een contractcharter  aan een perceel 
te koppelen, kunt u zelf de conformiteit van uw bewerkingen 
hieraan toetsen of aantonen.

Speel sneller in 
op wetgevende 
verplichtingen 

Verminder  
uw administratieve 
taken met de helft

Bewaak 
 de traceerbaarheid 

van uw teelten 



Smag Farmer is uw persoonlijke coach  
om uw werkzaamheden, van zaaien tot 

oogsten, op het terrein en op administratief 
vlak  in goede banen te leiden.

SMAG FARMER, 
UW SLIMME MANAGER 

Smag Farmer is geschikt voor smartphone (met of zonder netwerkverbinding) of pc. U kunt via de app uw bijgewerkte gegevens in real time opvragen (adviezen, uitgevoerde 
prestaties, regelgeving, teeltfiches van de productiecontracten enz.).

Percelen aanmaken en importeren

Teeltrotatie

PERCELEN

Gewasbeschermingscontroles

Opmerkingen invoeren

Bodemanalyses en mestbeheer

TRACEERBAARHEID Bewerkingen invoeren

Aanbevelingen van adviseurs valideren Optie

SPECIFIEKE 
ONDERSTEUNING 
(PER TELEFOON, PER 

E-MAIL OF BIJ U OP HET 
BEDRIJF) 

BEDRIJF EN
BEHEER

Stockbeheer

Beheer van arbeidskrachten en materieel

Werkplaatsfiches

Eenvoudige bedrijfsmodule

Extra bedrijf

Gebruikersplatform MySmag (handleidingen, webinars)

OPTIES

Toegang tot uw gebruikersplatform (24/7) 
Op het webplatform MySmag vindt u tips, online hulp, 

opleidingsprogramma’s en handleidingen.

mysmag.tech

 PRECISIE-
LANDBOUW

Ontdek de troeven van SMAG FARMER  
die het beste passen bij uw noden

Philipssite 5 bus 3 - BE-3001 Heverlee 
+32 16 24 26 26 - smag@arvesta.eu - www.arvesta.eu

 smag@arvesta.eu


