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Bedrijven worden steeds groter en de 
bedrijfsvoering ingewikkelder, waardoor 
de behoefte aan betrouwbare informatie 
groeit. Automatisering is niet meer weg te 
denken. Met Priva FS Performance 
verzamelt u alle informatie over productie, 
installaties en arbeid in één overzichtelijk 
systeem. Dit maakt het mogelijk om het 
reilen en zeilen van uw bedrijf nog beter te 
volgen. Nog nooit heeft u zo’n goed inzicht 
gehad in wat er op uw bedrijf gebeurt.
 
Analyse van productie
Het optimaliseren van de productie vraagt 
gedetailleerd inzicht in een groot aantal 
factoren. Wat is de opbrengst dit jaar per m2 

en hoe was deze vorig jaar? En wat is deze op 
de andere locaties? Zijn eventuele verschillen 
te verklaren op basis van gegevens over 
klimaat, watergift, EC of hoeveelheid licht? 
Welke maatregelen kunnen er aan bijdragen 
om nog beter te presteren?

Priva FS Perfomance maakt het mogelijk om 
heldere overzichten en rapporten te maken 
van de cumulatieve oogst in relatie tot 
kasklimaat en buitenomstandigheden. 

Dankzij de centrale invoer zijn alle data steeds 
op dezelfde manier gedefinieerd en dus 
vergelijkbaar. Met dit systeem is het mogelijk 
om tabellen en grafieken te maken, precies op 
de manier zoals u dat het liefste ziet.

Medewerkers in kaart
De belangrijkste productiefactor op uw 
bedrijf zijn de medewerkers. Het registre-
ren van alle medewerkers brengt een 
enorme administratie met zich mee. Met 
Priva FS Performance is het mogelijk om 
op de hoofdvestiging alle (tijdelijke) 
medewerkers in te voeren zonder dat 
daarmee kostbare tijd op de tuin verloren 
gaat. Een nieuwe medewerker die zich 
meldt, kan zo snel mogelijk aan het werk. 

Met Priva FS Performance kunt u vanach-
ter uw bureau direct de vorderingen van 
iedere medewerker volgen, zowel de 
kwaliteit als de kwantiteit. Van al uw 
vestigingen. Zo is het mogelijk om op tijd 
bij te sturen als dat nodig is en worden 
hinderlijke fouten voorkomen. Dat 
resulteert in een constante kwaliteit van 
uw product en tevreden afnemers. 

Overziet u soms door alle data het gehele plaatje niet meer? Vindt u het ook zo 

irritant om met meerdere systemen te werken? En bent u te vaak bezig met het 

opsporen van fouten? Met Priva FS Performance is dat verleden tijd. Dit innova-

tieve managementinformatiesysteem integreert alle registraties op uw bedrijf. 

Voortaan kunt u op elk moment van de dag rapporten over arbeid, productie en 

installaties opvragen én kunt u de processen analyseren.
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Bovendien kunt u vooraf overzichten 
opvragen van de benodigde arbeidsuren 
per m2, waardoor u eenvoudig een 
betrouwbare arbeidsplanning kunt maken. 

Energiemanagement
Energie blijft de komende jaren een zeer 
grote kostenpost. Het is daarom zaak om 
het gasverbruik nauwkeurig in de gaten te 
houden. Ook CO2 wordt een belangrijk 
aandachtspunt. De inzet van de WKK en 
van de buffers moet daarom optimaal zijn. 
Priva FS Performance geeft u de nood-
zakelijke informatie om de juiste 
beslissingen te nemen over uw energie-
management.

Controle, correctie en validatie
Een kleine fout in een gegevensbestand 
kan grote problemen opleveren. Vaak is 
het een enorme klus om die invoerfout op 
te sporen. Met Priva FS Performance komt 
dat niet meer voor. Alle data wordt 
gecontroleerd en gevalideerd volgens 
slimme rekenregels. Een afwijkende 
waarde resulteert direct in een 
waarschuwing én een oplossingsvoorstel, 
waarmee u deze snel kunt corrigeren.

Snel en gemakkelijk zelf 
rapportages opvragen
Als ondernemer wilt u de prestatie van uw 
bedrijf op verschillende niveaus kunnen 
analyseren: op teeltniveau wilt u weten 
hoe het gewas presteert, op locatieniveau 

wilt u weten hoe de zaken er voor staan en 
op bedrijfsniveau wilt u een totaal plaatje 
hebben. Met Priva FS Performance is het 
mogelijk om verschillende flexibele rap-
portages op te vragen. Zo kunt u zowel op 
operationeel als op strategisch niveau uw 
beslissingen goed onderbouwen. U kunt 
deze rapportages zelf opvragen, zonder 
afhankelijk van uw managers te zijn. Zo 
bent u verzekerd van de juiste real-time 
gegevens op elk moment van de dag.

Overzichtelijke portal
Priva FS Performance werkt met een 
overzichtelijke portal die u op elke PC in 
het bedrijfsnetwerk kunt installeren. Dit 
bekent dat u via één beeldscherm toegang 
heeft tot alle verschillende FS Performance 
programma’s en modules van al uw aange-
sloten vestigingen. De FS Performance 
portal biedt u real-time inzicht in wat er 
nu gebeurt via het Priva FS Dashboard en 
toegang tot alle optionele Priva FS 
modules. Vanzelfsprekend kunt u beschik-
ken over de bovenstaande nieuwe 
functionaliteiten.

Uitbreiden met modules
Priva FS Performance is bovendien uit te 
breiden met een aantal handige modules 
zoals: Priva FS Analyse,  Priva FS 
Teeltregistratie en Priva FS Oogstprognose. 
Op de website www.priva.nl/fs vindt u alle 
informatie over de beschikbare modules.
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