Zonder samenwerking
GEEN resultaat
Om onze ambitie en boodschap kracht bij te zetten, zijn
we voortdurend op zoek naar enthousiaste partners
die waarde toevoegen aan de app. Geen ontwikkeling
zonder partners. Daarom werken we op vele manieren samen met bekende en minder bekende partners om de
gebruiksvriendelijkheid van de app te verbeteren. Alle
partners van Anymal zijn te vinden op Any-mal.com

www.any-mal.com

www.any-mal.com
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Altijd en overal
uw hobbydieren
beheren

Ontmoet het A-team
Alleen met een A-team kom je verder. Het Anymal team

gehele team met de bijbehorende verantwoordelijkhe-

is continu groeiende en bestaat, naast het manage-

den. Daar is ook het overzicht van de Raad van Advies

ment team bestaande uit Saskia Luttikholt en Emiel

en verschillende klankbordgroepleden te vinden die in-

Schiphorst (foto), uit collega’s met uiteenlopende ex-

tensief bij de app betrokken zijn.

pertises. Op de website staat de samenstelling van het
A Royal GD company

Thuis, onderweg of bij de dierenarts? Met Anymal
heeft u altijd en overal alle gegevens van uw hobby-

Anymal en Royal GD

Testimonials van gebruikers

Anymal is inmiddels een apart bedrijf binnen de holding

dieren bij de hand. U voert een geboorte, vaccinatie of

van Royal GD en tevens gevestigd in Deventer. Als doch-

behandeling snel en gemakkelijk in, zodat uw admini-

terbedrijf van Royal GD, put Anymal uit ruim 100 jaar dier-

stratie altijd up-to-date en goed terug te vinden is.

gezondheidservaring en data. Royal GD heeft als missie

Bij Anymal staat gebruiksgemak hoog in het vaandel.
De eerste beoordelingen van gebruikers getuigen van
een goed product wat aan de verwachtingen voldoet.
Daar zijn we trots op werken we iedere dag aan met ons

samenwerken aan diergezondheid in het belang van dier,

Anymal team.

dierhouder en samenleving. Hierbij zijn van oudsher vele
partners betrokken zoals dierenartsen, dierenziekenhuizen, farmaceutische industrie, voedingsindustrie, sector-

Van behoefte
naar oplossing

partijen en de overheid. Royal GD is met name actief op de
Nederlandse markt met één van de grootste laboratoria

Al mijn dieren bij elkaar!
Heel handig en onmisbaar
geworden voor ons.

ter wereld. Jaarlijks onderzoekt Royal GD bijna vijf miljoen
monsters.

- Kinderboerderij uit Gelderland

Onder leiding van professor dr. Ynte Hein Schukken reikt
Royal GD elk jaar de innovatie-award uit aan medewerkers

Missie, visie en strategie

Eenvoudig en gratis

De missie van Anymal is het op een eenvoudig manier ver
ver-

Anymal download je gratis en eenvoudig in de App Store

Gemakkelijk om je gegevens
terug te vinden, alles veilig
ergens opgeslagen.

SchaAPP zorgt voor een makkelijke, papierloze registratie van schapen.

zorgen van een overzichtelijke registratie van hobbydieren

of Google Play. De app is snel en makkelijk te gebruiken

- Jorick ten Brinke

Bovendien is de dierinformatie altijd en overal beschikbaar. Dus ook onder--

en alle gebeurtenissen daaromheen. Anymal kiest heel be
be-

door duidelijke iconen. Je registreert de dieren, fotogra-

weg, bij de dierenarts of in de wei. De app was een groot succes en werd al

wust voor een “product leadership” strategie: een vlekke
vlekke-

feert ze en legt eenvoudig gebeurtenissen vast. Zo heb

snel ook voor andere diersoorten en in het buitenland gebruikt. In 2020 is

loos werkende app, altijd en overal. De ambitie is niet voor

je altijd en overal een praktisch overzicht bij de hand.

daarom de naam SchaAPP veranderd in Anymal: dé app voor het bijhouden

niets om ’s werelds beste app te worden voor houders van

van gebeurtenissen rondom je hobbydieren zoals schapen, geiten, paarden,

hobbydieren.

met een innovatief idee. In 2018 won een team GD-medewerkers deze award met SchaAPP.

varkens en alpaca’s.

Goede app voor mij
als hobbyboer.
- Anonieme recensie App store

