
Töltsd fel a térképed a FIELD MANAGER-be 

a tábla elemzésekhez  

Az Elemzés menüpont lehetővé teszi a xarvio® FIELD MANAGER által biztosított különböző térképek, 

valamint a felhasználó által a gazdaságban végzett feladat elvégzése után feltöltött térképek 

(kijuttatott, hozam-, vetéstérképek) megtekintését és összehasonlítását. 

 

 
A xarvio® FIELD MANAGER a következő típusú térképfájlokat támogatja: .shp,.ISOxml és 

Claas AFT formátum. 

 

Saját térképek hozzáadásához kövesd az alábbi lépéseket:  

 

o Jelentkezz be a xarvio® FIELD MANAGER-be, és lépj az Elemzés menüpontra.  

 

 

 

1. Kattints gombra a Térkép importálása ablak megnyitásához. 

2. Térkép importálási lehetőségek; a folytatáshoz kattints a Tovább gombra. 

3. A rendszer átirányít a térkép importálás ablakra. Itt menj a Fájlok feltöltése gombra a 

térképfájlok hozzáadásához. 

 



 

 

o Alternatív megoldásként lépj a Feladatok vagy az Idővonal menüpontra a kijuttatott térkép 

feltöltéséhez. 

 

Feladatok menüpont 

Ebben a részben a már elvégzett feladatokhoz (permetezési, vetési és tápanyagutánpótlási feladatok) 

tölthetsz fel kijuttatott térképeket, hogy például kijuttatási pontossági térképet készíts. 

 

1. Lépj a Feladatok menüpontra. 

2. A lista vagy a naptár nézetben válaszd ki az ÁLLAPOT szűrőt, és jelöld be a Elvégzett 

lehetőséget. 

3. Válassz ki egy feladatot a listából. 

4. Válaszd a Kijuttatott térkép feltöltése lehetőséget 

 

Idővonal menüpont 

Itt lehetőséged van minden lehetséges térképtípust hozzáadni egy adott termesztési idényhez. 

 

 

 

 

 



     

1. Lépj az Idővonal menüpontra. 

2. Kattints az adott tábla melletti termesztési idényt jelző sávra. 

3. Válaszd az Új térkép feltöltése lehetőséget. 

 

o A fenti feltöltési lehetőségek bármelyikének kiválasztása után egy új ablak jelenik meg. Itt 

hozzáadhatod térképfájlokat. 

 

 

 
 

1. Kattints a Mappa kiválasztása gombra a térképfájlokat tartalmazó mappa kiválasztásához 

2. Kattints a Fájlok kiválasztása gombra a térképfájlok közvetlen kiválasztásához. 

Vagy 

3. Húzd át a fájlokat a kiemelt részbe. 

4. Miután az összes kiválasztott fájlt feltöltötted, kattints a Tovább gombra a folytatáshoz. 

 

o A fájlok sikeres feltöltése után a térképeid a Feldolgozatlan térképek lapon jelennek meg. A 

feltöltött fájlok három lapra lesznek osztva. 

 

 



4. Feldolgozatlan térképek – minden olyan fájl, amelyet a rendszer térképfájlként ismert fel, de még 

nem dolgozta fel őket. Először is, itt kell hozzárendelned az összes hiányzó információt a térképhez, 

hogy feldolgozásra kerüljön. Amint készen áll az importálásra zölden lesz jelölve. 

5. Importált térképek – itt megtalálod az összes további, használatra kész térképet. Az Elemzés 

menüpontban is megtalálod őket, ahol további részleteket látsz és összehasonlíthatod őket. 

6. Minden fájl – Az összes feltöltött fájl itt látható. Ez a szekció fel nem ismert térképfájlokat is 

tartalmazhat. Itt létrehozhatsz új térképet a kiválasztott fájlok alapján, vagy törölheted a fájlokat. 

 

 

o Ahhoz, hogy egy teljes értékű, elemzésre alkalmas térképet kapj, először fel kell dolgoznod a 

feltöltött térképfájlokat. 

 

Ne feledd, hogy az eredeti térképfájloktól függően egyes térképek készen állnak a 

feldolgozásra, másokhoz meg kell adnod bizonyos információkat 

 

 



     

 

 

1. Ebben az esetben csak egy táblát kell létrehozni (a tábla nem létezik a FIELD MANAGER-ben). A 

rendszer automatikusan generálja azt egy térképfájl alapján. Csak válaszd ki a gazdaságot, nevezd el 

a táblát, és mentsd el. 

 

2. Ez a térkép feldolgozásra kész - minden adat megfelelően hozzá van rendelve. 

3. Ide feltétlenül be kell írnod a munka elvégzésének dátumát. 

4. Kattints a gombra az összes hiányzó információ egyedi bevitéhez. 

o Kezd el beírni a hiányzó adatokat. 

 

 

A termináltól és a fájlformátumtól függően a térképfájlok különböző számú adatot 

tartalmazhatnak. A térkép importálásához válassz ki legalább egy kategóriát és a megfelelő 

mértékegységet. 

Megnézheted, hogyan néznek ki a nyers adatok. Ellenőrizd az oszlopfejléceket és az első 3 

értéket, és válaszd ki, mit szeretnél látni ezen a térképen. 

 



 

1. Add meg a térkép létrehozásának dátumát (feladat végrehajtásának dátumát), ha nem adtad 

meg az előző lépésben. 

2. A legördülő listából válaszd ki a térkép típusát (például hozam). 

3. Párosítsd a korábban hozzáadott feladatot a térképpel. 

4. Válassz ki legalább egy kategóriát és a mértékegységet. 

5. Kattints ide további elérhető információk megadásához, például: jármű sebessége, jármű 

iránya stb. 

6. Ha végeztél, kattints a Módosítások mentése gombra. 

o Amikor a használni kívánt térkép(ek) készen áll(nak) az importálásra (zöld lesz), kattints a 

Térképek feldolgozása lehetőségre. 

 

 
 

o Ezt követően automatikusan átirányítunk az Importált térképek fülre, ahol megtekintheted a 

feldolgozott térképeket (ha a térképek továbbra sem láthatók, frissítsd az oldalt). 



     

Kérdésed van? 

Lépj kapcsolatba velünk! 

Telefon: +36 1 701 6579  

E-mail: hungary@xarvio.info 

© 2022 

 

 
 

o A generált térkép az Elemzés menüben is megtalálható. 
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