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010 195 99 60
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640 20 Björkvik

“ Vi har provat flera system i vårt skötselområde
och äntligen har vi hittat rätt. Med Vilth är det lätt
och snabbt att både få in, och ut, information till
alla jaktlagen. ”
Staffan Claesson
Ordf. Mälarmården Västra Älg- och
kronskötselområdet, mellersta Sörmland
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Vilth är enkelt och roligt för alla och ger...
1. ...säkerhet och trygghet
2. ...översikt för alla inblandade
3. ...tid över för både jaktlag och administratörer

Enkelt, tidsbesparande & kul för alla jägare

RAPPORTERA ALLT
PÅ ETT STÄLLE

Rapportera älg, kron, vildsvin - ja vilka vilt
du vill på ett och samma ställe, och bara
en gång. När du väl lagt in din rapport så
går den automatiskt till Viltdata.

ALLA JÄGARE I JAKTLAGEN KAN
VARA MED OCH FÅ INFO

Med VILTH får du all information du
behöver från ditt skötselområde - och
ditt jaktlag. För med VILTH kan du i
realtid följ vad som är lovligt och
rapporteras i skötselområdet och ditt
jaktlag. Internkommunikation inom
området och jaktlaget är också möjligt,
men även SMS och Mail kan genereras
till alla jaktledare eller jägare i området
om det skulle behövas.

KARTA INGÅR FÖR LAGEN
OCH OMRÅDET

Vi som står bakom VILTH är jaktnördar.
Riktiga jaktnördar vet att ens bästa vän
är statistiken. Framför allt den på sin
egen mark. Så för att möjliggöra den
bästa jakten så ingår karta för varje
jaktlag i tjänsten, så man kan “geotagga”
alla sina fällda och observerade vilt och
bygga första klassens passkartor.

Den bästa hjälpen man kan ha som styrelse
I samarbete med

SNABB ÖVERBLICK ÖVER
AVSKJUTNING OCH OBS
Vilth gör det enkelt för att snabbt hålla sig
uppdaterad på områdets (och sitt egna
jaktlags) avskjutning och statistik.

ENKELT ATT “RÄTTA” FELAKTIGA
RAPPORTER
Ibland blir det fel för jaktledarna när de
rapporterar och då kan alltid styrelsen rätta
till rapporter som rör älg eller kronvilt.

ALLA JÄGARNA FÅR
INFORMATIONEN AUTOMATISKT
För att spara alla tid och undvika osäkerhet
så får alla jägare/jaktledare information
(såsom vad som är lovligt, speciella
meddelanden etc) genom Vilth-appen, mail
eller sms - helt efter önskemål.

ALLA SORTERS TILLDELNINGAR
ÄR MÖJLIGA
Ditt skötselområde kan den mest
komplicerade tilldelningsupplägget som man
kan tänka sig. Det kommer ändå alltid bara
stå vad som är lovligt för respektive jaktlag.

ALLT GÅR IN I VILTDATA
AUTOMATISKT
Alla fällda vilt (om man vill) och
observations går automatiskt in i Viltdata.
Styrelsen sparar massa tid samtidigt som
fler rapporter når Viltdata.

Vill du få mer detaljer?
Skapa ett konto på vilth.se och
klicka dig runt.
Du kan alltid höra av dig till
oss på info@vilth.se

För mer information, detaljer och hjälp;
www.vilth.se
Användarguide - http://bit.ly/vilthguide
Kontakta gärna någon av våra kundansvariga:

Henrik Hoffman
henrik.hoffman@vilth.se
073 505 16 32

Viktor Ånöstam
viktor.anostam@vilth.se
070 356 33 35

