
 

Weerstation 
Door het weerstation te koppelen aan xarvio FIELD MANAGER, zullen de real-time 

weersomstandigheden direct worden weergegeven in het platform. Bovendien worden de 

weergegevens van het apparaat ingevoerd in de algoritmen van xarvio en deze metingen zorgen voor 

een verdere verbetering van de risico- en groeistadiummodellen voor meer nauwkeurige 

aanbevelingen. 
 

De eerste stap is het verbinden van het weerstation met uw FIELD MANAGER account. 

 

1. Om dit te doen, logt u in op de applicatie en klikt u op uw profiel (rechterbovenhoek van het 

scherm). 

2. Klik in het linker paneel op Weerstations 

3. U kan elk weerstation dat u bezit (Arable, Sencrop of Pessl) integreren met xarvio FIELD 

MANAGER door te klikken op Stations aansluiten. 

 

 

 

 

De API-sleutel (Arable) of een gedeelde sleutel van het weerstation is nodig om het 

te verbinden met xarvio FIELD MANAGER. De API-sleutel kan worden verkregen direct 

na aankoop van het weerstation (Arable) of een gedeelde sleutel kan worden 

gegenereerd op het platform van de fabrikant (Sencrop, FieldClimate by Pessl 

Instruments). 

 

 

 

 

 

 

 



Voor uw Arable weerstations: 

 

1. Als u nog geen API-sleutel heeft, kunt deze aankopen door op deze knop te drukken. 

2. Plak of voer de API-sleutel in. 

3. Klik op Verbind met Arable apparaten om de weergegevens weer te geven. 

 

 

 

 

Voor uw Sencrop/Pessl weerstations: 

 

1. Plak of voer de gedeelde sleutel in. 

2. Klik op Verbind Sencrop/Pessl apparaten om weergegevens weer te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Als de verbinding tot stand is gebracht, worden alle apparaten die aan die API/gedeelde sleutel 

zijn gekoppeld, weergegeven. 

 

 

Als u het apparaat wilt ontkoppelen van xarvio FIELD MANAGER, klikt u op Verbinding 

verbreken. 

 

 

 

In het bevestigingsscherm, klikt u op: 

 

1. Verbinding verbreken om door te gaan. 

2. Annuleren om de ontkoppeling te stoppen. 

 

 



De tweede stap is het toewijzen van percelen aan het weerstation in FIELD MANAGER. 

 

Het toewijzen van het perceel is essentieel om de perceel specifieke weergegevens 

te integreren met xarvio's agronomische modellen en preciezere 

perceelaanbevelingen te krijgen. 

 

Onder de Weerstations sectie worden de weerstations onderverdeeld volgens hun toewijzingsstatus: 

 

 

U kan percelen Toewijzen aan een weerstation op: 

 

1. Aan weerstations die al toegewezen percelen hebben.  

2. Aan weerstations die nog niet toegewezen zijn aan percelen 

 

xarvio FIELD MANAGER heeft ook een ingebouwde zoekfunctie voor uw weerstations: 

 

3. Hier kunt u specifiek zoeken naar een weerstation. 

4. Een filter waarmee u uw weerstations kan filteren op basis van hun aanbieder, status en 

toewijzingsstatus.  

5. U kan deze filters hier ook terug resetten  

 

 

 



 

xarvio FIELD MANAGER zal een lijst tonen van de percelen die dichterbij het weerstation liggen. 

In de volgende afbeelding wordt weergegeven hoe u de percelen kan selecteren en toewijzen aan uw 

weerstation. Dit kan u doen door de volgende stappen te volgen: 

 

1. Selecteer of de-selecteer percelen op de kaart door er op te klikken. 

2. Voer de datum van toewijzing in. 

3. Klik op Alle toewijzingen terugzetten als u een toewijzing wilt ongedaan maken. 

4. Klik op vuilbakje om een bepaald perceel uit de lijst/selectie te verwijderen. 

5. Klik op Toewijzen aan station om geselecteerde velden aan uw weerstation toe te wijzen 

 

Uw verbonden percelen kan u terugvinden in de volgende lijst, zie onderstaande afbeelding: 

 

 

1. U kan ook nieuwe percelen aan uw weerstation toevoegen door op Percelen toewijzen  te 

klikken in de rechterbovenhoek. 

2. Percelen die momenteel met uw weerstation verbonden zijn, worden vermeld in de sectie 

Verbonden percelen. 

3. Als u de toewijzingsdatum van een perceel aan weerstation wilt wijzigen, klikt u op bewerken. 

4. Als u een perceel wilt loskoppelen dat aan uw weerstation is toegewezen, klikt u op de optie 

Toewijzing verwijderen. 

 

 

 

  



Op de volgende afbeelding ziet u het bevestigingsvenster wanneer u klikt op Toewijzing 

verwijderen. Percelen kunnen altijd opnieuw worden toegewezen aan het weerstation indien 

gewenst. 

 

1. Vul de ontkoppelingsdatum in. 

2. Klik op Annuleren als u van gedachte veranderd bent.  

3. Klik op Toewijzing verwijderen om verder te gaan. 

 

 

Ontkoppelde percelen kunnen teruggevonden worden onder Historische verbindingen. 

 

1. Lijst van ontkoppelde percelen van uw weerstation. 

2. Klik op bijwerken om de ontkoppelingsdatum aan te passen. 

3. Verwijder dit perceel van de lijst door op het vuilbakje te klikken.  

Hierbij is wel belangrijk dat alle weergegevens gekoppeld aan dit perceel ook 

verwijderd worden. 

 

 

 

 



 

Heeft u nog vragen? 

We zijn er voor u! 
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Zodra de percelen met succes aan het weerstation zijn gekoppeld in xarvio FIELD MANAGER, zult u 

alle live weergegevens kunnen zien die door het weerstation zijn vastgelegd. 

 

1. Toont u de naam van het weerstation. 

2. Toont u de ontvangen live weergegevens van uw weerstation. 

3. Toont de Status van het weerstation – activiteit, batterijstatus enz. 

4. Hier wordt de weerstation locatie weergegeven met breedtegraad en lengtegraad 

coördinaten 

 



Verkrijgen van xarvio gedeelde 
sleutel 
Om toegang te krijgen tot real time weergegevens van uw weerstation in xarvio FIELD MANAGER, 

moet u eerst een xarvio gedeelde sleutel verkrijgen. Vervolgens moet u deze invoeren in het xarvio 

FIELD MANAGER systeem. Deze real time weergegevens worden dan geïntegreerd in de xarvio 

agronomische modellen. 

 

Voor Sencrop weer stations: 

 

o Om dit te doen, gaat u eerst naar het Sencrop portaal: https://app.sencrop.com/login en logt u in 

op uw account. 

 

o Zodra u ingelogd heeft, klikt u op uw profiel (rechterbovenhoek van het scherm) en selecteert u 

Adviesmodules in de keuzelijst. 

 

 

 

 

 

 

https://app.sencrop.com/login


o Onder Adviesmodules, selecteert u xarvio FIELD MANAGER bij Beslissingsondersteunend 

systeem (BOS). 

 

 

o Om uw xarvio-Sencrop activatiecode te krijgen, klikt u op Meer details. 

 

 

o Kopieer de xarvio-Sencrop activatiecode dat op het scherm verschijnt voor het specifieke 

weerstation en vervolgens keert u terug naar uw xarvio FIELD MANAGER account. 

 

 

 

1. Navigeer naar uw profielpagina 

2. Selecteer weerstations in het menu op de linkerzijde. 

3.Klik op Stations aansluiten en voert u de sleutelcode in om uw Sencrop weer station aan uw 

xarvio FIELD MANAGER account te verbinden. 



Dit wordt weergegeven in het volgende venster: 

 

1. Plak of geef uw xarvio-Sencrop activatiecode in van het Sencrop platform. 

2. Klik op Verbind Sencrop apparaten om uw weergegevens van uw Sencrop weerstation weer 

te geven in xarvio FIELD MANAGER.  

3. U bent klaar met het aansluiten van uw weerstation aan xarvio FIELD MANAGER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor Pessl/Metos weer stations:  
o Om dit te doen, gaat u eerst naar het FieldClimate by Pessl Instruments 

portaal: https://ng.fieldclimate.com/auth/login  en logt u in op uw account.  

 

  

o Klik rechtsboven op het gebruikersmenu en selecteer API-services in het keuzemenu. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



o Selecteer de weerstations die u wilt synchroniseren met xarvio FIELD MANAGER door de volgende 

stappen te volgen: 

o  

  
1. Selecteer Xarvio uit USER-API-services.  
2. Klik op GRANT ACCESS om een lijst van alle beschikbare apparaten weer te geven.  

3. Verbind weerstation(s) met xarvio FIELD MANAGER, door op JA te klikken naast het 
geselecteerde weerstation(s).  
4. Om verder te gaan, klikt u op SYNCHRONIZE en worden de gekozen weerstations 
gekoppeld met xarvio FIELD MANAGER. 
 

o De gedeelde sleutel die nodig is om het weerstation te integreren met xarvio FIELD MANAGER, 

zal bovenaan het scherm worden weergegeven.  

 

  
 Hou er rekening mee nadat op Synchronize hebt geklikt het tot 60 minuten kan duren, 
voordat uw gedeelde sleutel geldig is in xarvio FIELD MANAGER. 
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o Kopieer de gedeelde sleutel voor het specifieke weerstation en ga terug naar uw xarvio 

FIELD MANAGER account. 

 
1. Navigeer naar uw gebruikersprofiel.  
2. Selecteer Weerstations in het menu aan de linkerkant.  
3. Klik op Station verbinden om de sleutel in te voeren en uw weerstation met xarvio FIELD 
MANAGER te koppelen. 

  
1. Plak of voer uw Pessl Sharing key in.  

2. Klik op Verbind Pessl apparaten om weergegevens van het weerstation in xarvio FIELD 

MANAGER weer te geven. 

3. U bent klaar met het aansluiten van uw weerstation aan xarvio FIELD MANAGER. 

 


