
Завантаження власних карт 
Розділ Аналітика дозволяє переглядати та порівнювати різні типи карт, які надає xarvio FIELD 

MANAGER, а також карти (фактичних) внесень, посівів або врожайності, які Ви завантажуєте. 

Виконайте такі дії, щоб завантажити карти врожайності: 

 

 Програма підтримує файли карт типу .shp, .ISOxml і формат Claas AFT. 

 

o Увійдіть у xarvio FIELD MANAGER і перейдіть на вкладку Аналітика у верхній частині. 

 

 
1. Унизу ліворуч виберіть Імпорт карти. 

2. Натисніть Продовжити. 

3. Відкриється вікно імпорту карт із кількома вкладками. Натисніть Завантажити файли. 

o Ви також можете використовувати перехід із вкладки Завдання або Історія, щоб 

завантажити карти.  

 

 

Вкладка завдань 

На вкладці Завдання Ви можете завантажити реальну карту внесення для певного завдання, а 

потім також створити карту точності внесення. 



 

 
 

1. Відкрийте вкладку Завдання. 

2. Виберіть фільтр Статус і виберіть Завершені завдання. 

3. Виберіть конкретне завдання. 

4. Виберіть опцію Завантажити карту згідно із внесенням праворуч. 

 

Вкладка історія 

На вкладці Історія Ви можете завантажити будь-яку зі своїх карт для конкретного посівного 

сезону та поля. 

 
 

1. Відкрийте вкладку Історія. 

2. Виберіть потрібний Вам посівний сезон. 

3. Натисніть Завантажити нові карти. 

 



     

 

 

1. У новому вікні натисніть Вибрати папку 

або 

2. натисніть на Вибрати файли. 

3. Ви також можете просто перетягнути файли. 

4. Після цього файли будуть завантажені та відображені, і Ви зможете натиснути кнопку 

Продовжити. 

 

o Після успішного завантаження файлів Ви побачите карти на вкладці Необроблені карти. 

Однак є й інші вкладки: 

 

1. Необроблені карти - усі файли, розпізнані системою як файли карт, але ще не оброблені. Тут 

Вам потрібно буде додати всю відсутню інформацію по карті та обробити її – після успішної 

обробки вона буде показана зеленим кольором. 

2. Імпортовані карти - тут Ви знайдете всі карти, які вже оброблені та готові до використання. 

Ви також знайдете їх відображеними на вкладці Аналітика, для отримання додаткової 

інформації та можливості порівняння. 

3. Усі файли – усі завантажені файли будуть відображені тут.  



 

 

Деякі карти відразу позначаються зеленою галочкою і таким чином відразу готові до 

обробки. 

Однак на деяких картах може бути синій знак питання - це означає, що деякі дані 

завантажено, деякі, можливо, оцінено, але Вам потрібно ввести більше інформації для 

обробки карт. 

Для візуалізації карти з помаранчевим знаком оклику необхідно ввести дані вручне. 

Отже, Вам потрібно вибрати стовпець значень, розпізнаних на фоні карти, і 

призначити, до якої категорії значень вони відносяться. 

 

 
 

 
На вкладках Ви знайдете не лише файли, імпортовані Вами вручну, а й автоматично 

імпортовані з операційного центру John Deere або xarvio CONNECT. 

 

1. У деяких випадках ми не можемо розпізнати поле, що відповідає карті в системі. Зверніть 

увагу, що поле потрібно створити. Ми розробимо межі поля, а Ви лише обираєте, на якому 

із господарств ми створимо його та під якою назвою. 



     

 

2. Іноді не зовсім зрозуміло, до якого поля належать дані карти. Потрібно відкрити розділ із 

назвою поля, і Ви побачите список інших можливих полів. Будь ласка, виберіть 

правильне. 

3. Якщо система не розпізнає дату внесення карти, будь ласка, додайте її самостійно. 

4. Опція ручного введення дозволяє заповнити правильний тип карти, вибрати дані та 

призначити їх відповідній категорії даних, а також одиниці та інші параметри, такі як 

ширина лінії або швидкість машини. 

Ручне внесення 

Ця опція відобразить вікно для введення деталей карти. 

 

1. Введіть дату проведення внесення. 

2. Виберіть відповідний тип карти (врожайність, посів, захист рослин, підживлення). 

3. Тут Ви можете знайти відповідне завдання з картою внесення, яку Ви створили раніше в 

програмі. 

4. Виберіть стовпець даних (ми покажемо вам перші 3 значення), які ми розпізнали, і 

визначте, що це за дані та які одиниці їм відповідають. 

5. Тут Ви знайдете інші додаткові параметри, такі як ширина ряду або швидкість 

машини, які Ви можете вибрати, якщо ми знайдемо їх у даних. 

6. Збережіть зміни, після закінчення. 

o Карти, які вже містять достатньо доданої інформації, позначаються зеленим кольором і готові 

до обробки (кнопка Обробити карти розташована внизу праворуч). 



У Вас э запитання? 

Звертайтеся до нас! 

Тел.: +380800501852 

Email: ukraine@xarvio.info 

© 2022 

 

 
 

o Після обробки система перекидає Вас із вкладки Необроблені карти на вкладку 

Імпортовані карти, де Ви вже побачите візуалізацію карти у попередньому перегляді. 

 
o Ви можете знайти всі ці карти на вкладці Аналітика. 
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