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Økonomi

VMS Kvægrådgivning
fra DeLaval
- din sikre vej til
endnu bedre resultater
DeLaval VMS Kvægrådgivning sikrer dig løbende, effektiv og sammenhængende opfølgning på faktorer, som er bestemmende for din fremtidige succes som mælkeproducent. Med fire udvidede bedriftbesøg om
året, kombineret med løbende support, skaber vi i fællesskab et effektivt
teamwork, som følger op på de vigtige mål i netop DIN strategiplan. Opfyldelsen af disse målsætninger er nøglen til succes nu og i fremtiden.
DeLaval VMS Kvægrådgivning sikrer,
at du får de helt rigtige værktøjer og
den rigtige sparring til at finjustere din
mælkeproduktion: Mælkeydelse,
VMS kapacitet og foderforbrug optimeres, og den daglige motivation styrkes.

frem mod endnu bedre resultater.

Overblik og motivation
Et af de daglige værktøjer i DeLaval
VMS Kvægrådgivning er et såkaldt
Balanced ScoreCard til opdatering og
opfølgning på strategien for besætningen. Sammen med en målstyringstavle, som ophænges centralt i
staldens serviceområde og løbende
udfyldes med nøgletal i tre forskellige
farver, sikrer Balanced ScoreCard og
den løbende, fælles opfølgning på tallene, at du sammen med dine medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere
bevæger dig sikkert og målbevidst

Har du overvejet, hvad det vil betyde
for din driftøkonomi at komme op
blandt de 10% bedste mælkeproducenter i Danmark? – Og hvis du
allerede er blandt de bedste 10%,
hvad nogle få ekstra procent i effektivitet ville betyde?

Overblik og motivation er nøgleordene.
Kombineret med forandringsevne og
systematisk opfølgning på de lagte
delmål i bedriften.

Logisk sammenhæng
I den daglige trummerum, hvor hundredvis af opgaver kappes om at få
første prioritet i din kalender, kan det
måske til tider være svært at fastholde
"det store forkromede overblik", og her

Afsætning
og indkøb

Strategi

Produktion

Martin Hvelplund Overgaard, VMS rådgiver
hos DeLaval.

træder DeLaval VMS Kvægrådgivning
for alvor i karakter: Sammen lægger
vi strategien, som skal sikre dig de
ønskede resultater.
Sammen analyserer vi bedriftens stærke og svage sider, samt hvilke muligheder/trusler, der kan indvirke på virkeliggørelsen af strategiplanens mål.
Og sammen arbejder vi løbende med
effektiv opfølgning, så overblikket og
motivationen opretholdes, og succesen
sikres.
Alt sammen ud fra en logisk sammenhæng mellem organisation & ledelse,
mælkeproduktion, økonomi samt afsætning & indkøb, koblet sammen med
bedriftens strategi for fremtiden.

Organisation
og ledelse
DeLaval VMS Kvægrådgivning sætter
dig som mælkeproducent i stand til
at manøvrere sikkert og konsekvent i
krydsfeltet mellem disse tre altafgørende faktorer:
• Fodringsfysiologi
• Kotrafik
• Indstillinger i VMS programmet

Konkrete delmål
Bedriftens overordnede strategiplan
bliver med andre ord omsat til konkrete
delmål, som bliver styrende for de daglige handlinger. I den løbende sparring
og ved de udvidede bedriftbesøg hver
tredje måned følger vi op på delmålene, så vi sammen kan lave korrigerende
indgreb i tide ved uventede afvigelser.

Målet er endnu bedre resultater. Ikke
ved at arbejde hårdere, ikke ved at
forlænge arbejdsdagene, men ved i
fællesskab at finde og bruge de rigtige
nøgler til en smartere og mere effektiv
udnyttelse af alle bedriftens ressourcer.

Styrket
overblik og
opfølgning
i mælkeproduktionen

Motivation
til at nå de
vigtige mål i
strategiplanen

Effektive
redskaber
til daglig
opfølgning på
nøgletal

Sammen
skaber vi
grundlaget
for fremtidens
succes

Målstyringstavlen, som er et af de effektive værktøjer i DeLaval VMS Kvægrådgivning i dagligdagen.
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