Nahrávání vlastních map
Část Analytické údaje vám umožňuje zobrazit a porovnat různé typy map poskytovaných xarvio FIELD
MANAGER a také mapy provedených (skutečných) aplikací, setí či výnosů nahraných vámi.
Pro nahrání map výnosu postupujte podle těchto kroků:
Program podporuje soubory map typu .shp, .ISOxml a Claas AFT formát.
o

Přihlaste se do xarvio FIELD MANAGER a přepněte se v horní části na Analytické údaje.

1. Vlevo dole vyberte Import map.
2. Klikněte na Pokračovat.
3. Otevře se Vám okno pro Import map s několika záložkami. Klikněte na Nahrát soubory.
o

K nahrání map lze také použít přechod ze záložky Úkoly či Historie.

Záložka Úkoly
Přes záložku Úkoly můžete nahrát mapu skutečné aplikace pro konkrétní zadaný úkol, a poté také
vygenerovat mapu přesnosti aplikace.
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1.
2.
3.
4.

Otevřete záložku Úkoly.
Vyberte filtr Stav a vyberte Hotové úkoly.
Vyberte konkrétní úkol.
Klikněte vpravo na volbu Nahrajte mapu provedené aplikace.

Záložka Historie
Přes záložku Historie můžete nahrát jakoukoliv vaši mapu pro vybranou sezónu na vybraném poli.

1. Otevřete záložku Historie.
2. Vyberte blok s konkrétní sezónou. Zbarví se ze šedé na tmavě modrou.
3. Klikněte na volbu Nahrajte nové mapy.
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1. Klikněte v novém okně na Vybrat složku
nebo
2. klikněte na Vybrat soubory.
3. Můžete také jednoduše soubory přetáhnout z Průzkumníka na bílou plochu.
4. Poté se soubory načtou a zobrazí a můžete tedy vybrat tlačítko Pokračovat.

o

Po úspěšném nahrání souborů uvidíte mapy na kartě Nezpracované mapy. Jsou zde však také
další záložky:

1. Nezpracované mapy - všechny soubory, které systém rozpoznal jako mapové soubory, ale ještě
nebyly zpracovány. Nejprve zde budete muset přiřadit všechny chybějící informace do mapy a
zpracovat je – poté bude mapa připravena ke zpracování (označeno pak bude zeleně).
2. Importované mapy - zde najdete všechny mapy již zpracované a připravené k použití. Najdete je
také zobrazené v Analytických údajích, kde získáte další podrobnosti a možnost porovnání.
3. Všechny soubory – Zde jsou uvedeny všechny nahrané soubory.
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Některé mapy mají rovnou označení zelenou fajfkou a jsou tak rovnou připravené ke
zpracování.
Některé mapy však mohou mít označení s modrým otazníkem – to značí, že některá data
byla načtena, některá mohla být odhadnuta, ale pro zpracování map musíte zadat více
informací.
Mapy s oranžovým vykřičníkem potřebují doplnit tzv. kategorii dat, aby mohly být
vizualizované. Musíte tedy vybrat sloupec hodnot rozpoznaných z mapových podkladů a
přiřadit, o jakou kategorii hodnot jde.

V záložkách nenajdete pouze vámi ručně importované soubory, ale také případně ty
automaticky importované z Operačního střediska John Deere či xarvio CONNECT.

1. V některých případech nemůžeme v systému rozpoznat k mapě odpovídající pole.
Upozorňujeme tedy, že je potřeba pole vytvořit. Navrhneme hranici pole a vy už jen vyberete
na jaké z farem pole vytvoříme a pod jakým názvem.

2. Někdy není zcela jasné, ke kterému poli data mapy patří. Je potřeba rozbalit část s názvem
pole a uvidíte zde nabídku dalších možných polí. Vyberte prosím, které je to správné.
3. Pokud z mapy nerozpoznáme datum aplikace, prosím, přidejte jej. Pokud z mapy
nerozpoznáme datum aplikace, prosím, přidejte jej.
Internal

4. Tlačítko Ruční zadávání umožní doplnit správný typ mapy, vybrat data a přiřadit jim
kategorii dat, o kterou se jedná a také jednotky a další parametry jako třeba šířku řádku či
rychlost vozidla.
Ruční zadávání
Tato volba zobrazí okno pro zadání podrobností o mapě.

1.
2.
3.
4.

Zde zadejte datum aplikace.
Vyberte odpovídající typ mapy (výnos, setí, ochrana rostlin, hnojení)
Zde můžete najít odpovídající úkol s aplikační mapou, který jste v programu vytvořili dříve.
Zde vyberte sloupec dat (ukážeme vám první 3 hodnoty), která jsme rozpoznali a určete, o
jaká data se jedná a jaké jednotky jim odpovídají.
5. Zde najdete další volitelné parametry jako třeba šířku řádku či rychlost vozidla, které
můžete vybrat, pokud je v datech najdeme.
6. Uložte změny, jakmile jste hotovi.
o

Mapy, které již mají dostatečně doplněné informace, jsou označeny zeleně a připravené ke
zpracování (tlačítko Zpracujte mapy je vpravo dole).
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o

Po zpracování vás systém přepne ze záložky Nezpracované mapy do záložky Importované
mapy, kde již uvidíte vizualizaci map v náhledu.

o

Všechny tyto mapy pak najdete na záložce Analytické údaje.
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o

Všechny soubory map, které jste kdy nahráli, nebo byly uloženy na xarvio CONNECT či v
Operačním středisku John Deere najdete na záložce Všechny soubory. Tato sekce obsahuje také
nerozpoznané mapové soubory. Zde můžete soubory vybírat, z nich vytvářet novou mapu nebo
soubory stáhnout do počítače (např. soubory z xarvio CONNECT) nebo vybrané soubory smazat.

Máte nějaké otázky?
Jsme tu pro Vás.

Telefon: +420 228 886 445
E-mail: czechrepublic@xarvio.info
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