
Upload uw kaart in de perceel analyse tool 
Met de Analytics sectie kunt u verschillende kaarten bekijken en vergelijken die worden 

geleverd door xarvio FIELD MANAGER en kaarten die gebruikers hebben geüpload van reeds 

voltooide taken op hun bedrijf, bijv. zoals toegepaste kaarten, opbrengstkaarten, zaaikaarten. 

 
xarvio FIELD MANAGER supports following types of map files: .shp, ISOxml and Claas AFT 

format. 

 

Om uw eigen kaarten toe te voegen, volgt u de onderstaande stappen: 

 

o Log in bij xarvio FIELD MANAGER en navigeer naar Analytics sectie. 

 

 

 

1. Klik om naar het kaart importeren venster te gaan. 

2. U heeft verschillende opties voor kaarten te importeren klik op Volgende stap om door te gaan. 

3. U wordt doorgestuurd naar het Kaart importeren venster. Klik hier op de knop Bestanden 

uploaden om uw kaartbestanden toe te voegen. 

 

 

 

 

 



o Als alternatief kan u gaan naar Taken of Geschiedenis om een zoals toegepaste kaart te 

uploaden. 

 

Taak pagina 

In dit onderdeel kunt u zoals toegepaste kaarten uploaden voor reeds voltooide taken 

(gewasbescherming-, zaai- en bemestingstaken) om bijvoorbeeld een 

toepassingsnauwkeurigheidskaart te kunnen maken. 

 

1. Navigeer naar de Taken sectie. 

2. Selecteer in de lijst- of kalenderweergave de filter STATUS en vink Voltooid aan. 

3. Selecteer een taak uit de lijst. 

4. Kies de optie Upload zoals toegepaste kaart.  

Geschiedenis sectie 

Hier kunt u alle kaarttypes voor een teeltseizoen van een bepaald perceel toevoegen. 

 

1. Ga naar de Geschiedenis sectie. 

2. Klik op de balk die een teeltseizoen voorstelt naast het perceel. 

3. Kies Upload nieuwe kaarten. 



     

o Na het selecteren van een van de bovenstaande upload opties, zal een nieuw venster verschijnen 

waar u uw kaartbestanden kunt toevoegen. 

 

 

  

1. Klik op map selecteren om een map met de kaartbestanden te uploaden 

2. Klik op bestanden selecteren om direct kaartbestanden te uploaden. 

3. Of sleep uw bestanden naar het gemarkeerde veld. 

4. Zodra al uw geselecteerde bestanden zijn geüpload, klikt u op Volgende stap om verder te gaan. 

5. Nadat de bestanden met succes zijn geüpload, zullen uw kaarten ze kunnen zien in het tabblad 

Onbewerkte kaarten. Geüploade bestanden zullen worden verdeeld in drie tabbladen. 

 

 
 

 

 



1. Onbewerkte kaarten - alle bestanden die door het systeem zijn herkend als kaartbestanden, 

maar nog niet zijn verwerkt. U moet eerst alle ontbrekende informatie aan de kaart toewijzen en 

deze verwerken zodra deze klaar is om te importeren (groen gemarkeerd). 

2. Geïmporteerde kaarten - hier vindt u alle verwerkte, klaar om te gebruiken kaarten. U vindt ze 

ook in Analytics sectie om meer details te krijgen en vergelijkingen te maken. 

3. Alle bestanden - Alle geüploade bestanden worden hier weergegeven. Deze sectie bevat ook 

niet-herkende kaartbestanden. Hier kunt u een nieuwe kaart maken op basis van geselecteerde 

bestanden of de bestanden verwijderen. 

 
 

o Om een volledig geldige en geschikte kaart voor analyse te ontvangen, moet u de geüploade 

kaartbestanden eerst verwerken. 

 

Hou er rekening mee dat, afhankelijk van de originele kaartbestanden, sommige 

kaarten klaar zijn om te verwerken, terwijl andere misschien nog wat informatie van u 

nodig hebben. 

 

 



     

 
 

1. In dit geval is het alleen nodig om een perceelgrens aan te maken. xarvio FIELD MANAGER zal 

deze automatisch genereren op basis van uw kaartbestand. Selecteer uw bedrijf, geef het perceel 

een naam en sla het op. 

 

2. Deze kaart is klaar voor verwerking - alle gegevens zijn correct toegewezen. 

3. Hier is het essentieel om de behandelingsdatum in te voeren. 

4. Klik om alle ontbrekende informatie handmatig toe te wijzen. 

o Begin met het invoeren van de ontbrekende gegevens. 

 

 

Afhankelijk van de terminal en het bestandsformaat, kunnen kaartbestanden verschillende 

hoeveelheden gegevens bevatten. Om de kaart te kunnen importeren, selecteert u tenminste 

één categorie en de bijbehorende eenheid. 

U kunt een kijkje nemen hoe de ruwe gegevens eruitzien. Controleer de kolomkoppen en de 

eerste 3 waarden en selecteer wat u in deze kaart wilt zien. 

 



 

 

1. Geef de datum in van het aanmaken van de kaart (datum van taakuitvoering) als u die niet in de 

vorige stap hebt ingevoerd. 

2. Selecteer in de keuzelijst het kaarttype (zoals toegepast, opbrengst). 

3. Koppel de eerder toegevoegde toepassingstaak af op de zoals toegepaste kaart. 

4. Selecteer ten minste 1 categorie en de eenheid. 

5. Klik op om aanvullende, beschikbare informatie in te voeren, bijvoorbeeld: voertuigsnelheid, 

voertuigrichting, enz. 

6. 6.Zodra u klaar bent, klikt u op Wijzigingen opslaan. 

o Alle kaarten die klaar zijn om te importeren zijn groen gemarkeerd, klik op Kaarten verwerken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Heeft u nog vragen? 

We zijn er voor u! 

Telefoon: 0800 81 456 (gratis te bellen) 

Email: belgium@xarvio.info 

© 2022 
 

 

o Daarna wordt u automatisch doorverwezen naar het Geïmporteerde kaarten tabblad, waar u de 

verwerkte kaarten kan bekijken (als de kaarten nog steeds niet zichtbaar zijn, vernieuwt u de 

pagina). 

 

De gegenereerde kaart is ook te vinden in de Analytics sectie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


