
Você no comando. Tenha certeza de que 
está tomando a decisão correta!

Igenity® – Seleção com Confiaça

Igenity ® Dashboard se apresenta como uma solução única, sendo uma ferramenta interativa de interpretação 
de resultados genômicos capaz de guiar decisões práticas de manejo. Disponível em seu celular, tablet e 
desktop, acessível para todos os perfis de produtores como parte do Programa Igenity ® Leite.

Igenity Dashboard permite facilmente ordenar e filtrar os animais, gerando ainda visualizações simples em 
gráficos bastante explicativos. É um importante aliado na aplicação da genômica no melhoramento de seu 

rebanho. 

Através do website você pode criar visualizações, índices customizados, categorizar os animais e muito mais!
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Visão instantânea.
• Informações individuais em um só lugar.

• Compare seus animais com seu rebanho ou todos os rebanhos Igenity

• Veja características chave em gráfico de barras coloridos baseado no 
percentil.

• Gere valor individal exportando os resultados genômicos de seu animal 
para uma página timbrada.

Calibre seu rebanho.
• Compare a distribuição de seu rebanho a toda base de dados da raça.

• Saiba onde esta seu rebanho em relação a média para cada 
característica.

• Troque facilmente entre as características disponíveis.

• Selecione assim seus principais objetivos de seleção.

• Exporte para relatório em PDF.

Certifique-se de seu ganho genético
• Veja o progresso genético de seu rebanho ao longo do tempo.

• Compare seu progresso com o gráfico de tendência da raça.

• Troque facilmente entre as características disponíveis.

• Exporte para um relatório em PDF.

Sinta confiança em suas decisões de seleção.
• Veja diversos relatórios dos seus animais.

• Crie relatórios utilizando apenas características necessárias.

• Ordene e filtre os animais por resultados.

• Crie índices específicos para seus objetivos de seleção.

• Assinale as categorias para guardar as decisões.
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