
Przesyłanie map do xarvio FIELD  

MANAGER w celu analizy pól  
Sekcja analityczna xarvio FIELD MANAGER (Analiza), umożliwia przeglądanie i porównywanie 

zarówno map dostępnych w xarvio FIELD MANAGER, jak i tych przesłanych przez użytkownika 

po wykonanym zabiegu (mapy po aplikacji środków ochrony roślin czy nawozów, mapy plonu, 

wysiewu, gleby). 

 
xarvio FIELD MANAGER obsługuje następujące formaty plików map: .shp, .ISOxlm and Claas 

AFT. 

 

Aby dodać własną mapę:  

 

o Zaloguj się do xarvio FIELD MANAGER i przejdź do sekcji Analiza. 

 

 

 

1. Kliknij przycisk, aby przejść do okna importu map.  

2. Opcje importu map; zapoznaj się z informacjami i kliknij Dalej, aby kontynuować. 

3. Zostaniesz przekierowany do okna importu map. Kliknij Prześlij pliki, aby dodać swoje pliki 

mapy. 

 

 



o Mapy możesz również przesłać w sekcji Zadania lub Historia. 

 

Sekcja Zadania 

W tej sekcji możesz przesłać mapy dla już wykonanych zabiegów tj.: ochrona roślin, wysiew 

czy też nawożenie, w celu wygenerowania mapy dokładności aplikacji. 

 

1. Przejdź do sekcji Zadania. 

2. W widoku listy lub kalendarza wybierz filtr STATUS i zaznacz “Zakończone”. 

3. Spośród listy zfiltrowanych zadań, wybierz to, dla którego chcesz przesłać mapę. 

4. Kliknij opcję Prześlij mapę po aplikacji.  

 

Sekcja Historia 

Tutaj masz możliwość dodania każdego możliwego typu mapy dla danego sezonu. 

 

1. Przejdź do sekcji Historia.  

2. Kliknij na pasek reprezentujący sezon przy wybranym polu.  

3. Kliknij opcję Prześlij nowe mapy.  

 



     

o Po wyborze jednej z powyższych opcji, pojawi się nowe okno, w którym możesz dodać swoje 

pliki/foldery map. 

 

 

1. Kliknij, aby wybrać folder z plikami mapy.  

2. Kliknij, aby wybrać pojedyncze pliki mapy. 

LUB 

3. Przeciągnij i dodaj pliki w zaznaczonym obszarze. 

4. Po przesłaniu wszystkich wybranych plików, kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. 

 

o Po pomyślnym załadowaniu plików, Twoje mapy będą widoczne w zakładce Mapy 

nieprzetworzone (odśwież stronę, jeśli mapy nie będą widoczne). Przesłane pliki  

posegregowane są w trzech zakładkach. 

 

 
 



1. Mapy nieprzetworzone - wszystkie pliki, które system rozpoznał jako pliki mapy i które nie 

zostały jeszcze przetworzone. Najpierw należy przypisać wszystkie brakujące informacje do mapy,  

a następnie ją przetworzyć, gdy będzie gotowa do importu (zaznaczona na zielono). 

2. Zaimportowane mapy - tutaj znajdują się wszystkie przetworzone, gotowe do wglądu mapy. 

Znajdziesz je również w sekcji Analiza, gdzie będziesz mógł dokonać ich analizy i porównania z innymi 

mapami. 

3. Wszystkie pliki - tutaj znajdują się wszystkie przesłane pliki. Sekcja ta zawiera również 

nierozpoznane pliki map. Tutaj możesz utworzyć nową mapę na podstawie wybranych plików lub 

usunąć przesłane pliki. 

 
 

o Aby otrzymać w pełni wartościową, nadającą się do analizy mapę, należy najpierw przetworzyć 

przesłane pliki map. 

 

 

Proszę pamiętaj, że w zależności od oryginalnych plików map, niektóre mapy są gotowe 

do przetworzenia, w przypadku innych zaś, konieczne będzie wprowadzenie przez Ciebie 

dodatkowych informacji. 

 

 

 



     

1. W tym przypadku konieczne jest utworzenie granicy pola (pole nie istnieje w FIELD MANAGER). 

System wygeneruje ją automatycznie na podstawie pliku mapy. Wybierz tylko gospodarstwo, nazwij 

swoje pole i zapisz je. 

 

2. Ta mapa jest gotowa do przetwarzania - wszystkie dane są do niej prawidłowo przypisane. 

3. W tym miejscu należy wprowadzić datę wykonania zabiegu 

4. Kliknij, aby ręcznie wprowadzić wszystkie brakujące informacje. 

o Rozpocznij wprowadzanie brakujących danych. 

 

 

W zależności od terminala i formatu pliku, pliki map mogą zawierać różną ilość danych. Aby 

móc zaimportować mapę, wybierz przynajmniej jedną kategorię i odpowiadającą jej 

jednostkę. 

Możesz przejrzeć jak wyglądają "surowe" dane. Sprawdź nagłówki kolumn i pierwsze trzy 

wartości i wybierz te, które chcesz wyświetlić na mapie. 

 

 

1. Wprowadź datę utworzenia mapy (datę wykonania zadania), jeśli nie wprowadziłeś jej  

w poprzednim kroku. 

2. Z rozwijanej listy wybierz rodzaj mapy (po aplikacji, plonu, gleby). 

3. Dopasuj wcześniej dodany zabieg do mapy po aplikacyjnej. 

4. Wybierz co najmniej jedną kategorię i jednostkę. 

5. Kliknij, aby wprowadzić dodatkowe dostępne informacje na przykład: prędkość pojazdu, 

kierunek jazdy pojazdu itp. 

6. Kiedy już zakończysz przydzielanie danych, kliknij Zapisz zmiany. 



o Gdy wszystkie Twoje mapy będą gotowe do importu (oznaczone kolorem zielonym), kliknij 

Przetwórz mapy. 

 

 
 

o Następnie zostaniesz automatycznie przekierowany do zakładki Zaimportowane mapy, gdzie 

będziesz mógł przeglądać przetworzone mapy (jeśli mapy nie są widoczne, odśwież stronę). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Masz do nas pytanie? 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! 

Telefon: +48 22 3078448 

E-mail: poland@xarvio.info 

© 2022 

 

o Wygenerowaną mapę możesz znaleźć również w sekcji Analiza. Tutaj istnieje opcja porównania 

ze sobą różnego rodzaju map.  
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