COMUNICADO DE IMPRENSA
A TELEFONICA REALIZOU UMA PARCERIA COM A CATTLE WATCH FORNECENDO UMA
CONECTIVIDADE À INTERNET LÍDER PARA A INDÚSTRIA BOVINA


A Cattle Watch incorporou em seus produtos a plataforma inteligente “m2m” da Telefonica,



uma plataforma baseada na Web de ponta para a conectividade, gerenciamento e controle de
comunicação entre máquinas (M2M).
Atualizações regulares de localização, relatórios sobre o status nutricional do gado ou
rebanho, eventos de reprodução, doenças, qualidade do pasto e localização com cercas
geográficas representam algumas das vantagens para a indústria bovina.

Miami, xx de novembro de 2015- A Telefonica Business Solutions, um prestador de serviços líder de
uma vasta gama de soluções de comunicação integrada para o mercado B2B, e a Cattle Watch, perito
no gerenciamento de bovinos e gado vivo, anunciarem hoje que assinaram uma parceria exclusiva para
o fornecimento de uma conectividade à Internet, bem como a localização, monitoramento e
rastreamento para a indústria bovina no continente Americano.
Deste modo, a Cattle Watch incorporará em seus produtos a solução inteligente “m2m”, incluindo uma
plataforma baseada na Web de ponta para a conectividade, gerenciamento e controle de comunicações
entre máquinas (M2M) desenvolvida inteiramente pela Telefonica.
Algumas das vantagens desta parceria fundamental para a indústria bovina consistem no seguinte:
atualizações regulares de localização, relatórios sobre o status nutricional do gado ou rebanho, eventos
de reprodução, doenças, qualidade do pasto e localização com cercas geográficas. Além disso,
facilitará a localização do gado em áreas remotas e fornecerá avisos prévios contra roubo diretamente
no smartphone do rancheiro e informações sobre a operação do robô com câmeras diurnas/noturnas,
entre
outras
vantagens.
O sistema de monitoramento de gado acrescenta valor, economiza tempo e aumenta a produtividade.
Prevê-se um aumento das produções de bezerros desmamados de 40%- 60% a 80%-85%, resultando
em um aumento substancial dos lucros.
Daniel Jimenez, Diretor das relações com corporações americanas e multinacionais na
Telefonica Business Solutions afirmou: “Esta parceria reúne a experiência da Cattle Watch na
indústria bovina e as soluções líderes de conectividade à Internet da Telefonica e segue nosso objetivo
de aproximar a tecnologia a todos os nossos clientes fornecendo soluções de primeira classe”.
Ehud Sasi, CBD da Cattle Watch, afirmou: “A finalidade do sistema consiste em produzir mais
alimentos, sendo que a cooperação com a Telefonica permitirá que a Cattle Watch impulsione a
implementação do sistema para benefício dos rancheiros por todo o mundo”.
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Sobre a Telefonica Business Solutions

A Telefonica Business Solutions, um prestador de serviços líder de uma vasta gama de soluções de
comunicação integrada para o mercado B2B, gerencia globalmente os negócios da Empresa (Empresas
de pequenas, médias e grandes dimensões), MNC (Corporações multinacionais), serviços por atacado
(operadores de rede fixa/móvel, ISP (Prestadores de serviços de Internet) e fornecedores de conteúdos)
e serviços de roaming dentro do Telefonica Group. A Business Solutions desenvolveu um portfólio
integrado, inovador e competitivo para o segmento B2B, incluindo soluções digitais (em nuvem ou
segurança) e serviços de telecomunicações (chamadas de voz internacionais, IP, capacidade de largura
de banda, serviços de satélite, mobilidade, serviço fixo/móvel integrado, serviços de TI e soluções
globais). A Telefonica Business Solutions é uma organização multicultural, trabalhando em mais de 40
países e com um serviço que abrange mais de 170 países.
Acompanhe-nos: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn : Telefonica Business Solutions Youtube :
Telefonica Business Solutions
Sobre a Cattle Watch
A Cattle Watch cuida de seu rebanho com uma equipe operacional que reúne uma vasta experiência
em bovinos e gado vivo, negócios e tecnologia. Os produtos da Cattle Watch ajudam você a gerenciar
a saúde, localização e rastreamento remotamente, aviso prévio contra roubo, eficiência do touro e
comportamento do gado de modo a aumentar a produção.
Para obter mais informações sobre a Cattle Watch, visite http://www.cattle-watch.com/ ou envie um email parailan@cattle-watch.com
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