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Kijuttatási térképek átvitele a terminálról a 

xarvio FIELD MANAGER-be 

 
A xarvio CONNECT nem csak lehetőséget nyújt a kijuttatási térképek egyszerű átvitelére a xarvio FIELD 

MANAGER-ből a terminálodra, hanem lehetővé teszi, hogy feltöltsd a terminál által rögzített alkalmazott 

térképeket (hozam, növényvédelem) közvetlenül a xarvio FIELD MANAGER-be elemzés céljából.  

 

Így csináld, 

o A terminálon található navigáció segítségével exportáld a térképeket a csatlakoztatott eszközre. 

o Húzd ki az USB kábelt, vagy kapcsold ki a csatlakozót. A készülék átviteli módra fog váltani (piros 

fény). 

o A térképek automatikusan átvitelre kerülnek a xarvio FIELD MANAGER-be. 

 

 

Ha a térképek továbbra sem találhatóak a xarvio FIELD MANAGER fiókodban, 

használd az üzemmódváltó gombot (A), hogy átváltson átviteli módra (piros fény). 

Az átvitel néhány percet vehet igénybe. 

 

o Az átvitt kijuttatási térképek megtalálhatóak a xarvio CONNECT menüpont alatt (a felhasználói 

beállítások szekcióban). 

 

 

 
 

1. Válaszd ki az eszközt.  

2. Szűrd a fájlokat eszköz, dátum vagy állapot szerint. 

3. Kattints az alkalmazott térképek importálásához elemzés céljából. 

 

o Alternatív megoldásként menj közvetlenül az Elemzés menüpontnál található térképimportáláshoz, 

és kattints az Új térkép gombra. 
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o Az előugró képernyőn válaszd a Térképek a xarvio CONNCET-ből lehetőséget. 

 

 
o A Feldolgozatlan fájlok fülön megjelenik a feltöltött fájlok listája. Válaszd ki az adott térképhez 

kapcsolódó összes feldolgozatlan fájlt. 

 

 
1. A Szűrő segítségével keresd meg az adott eszközökről feltöltött térképeket. 

2. Válaszd ki az összes Feldolgozatlan fájlt, amelyet importálni szeretnél. 

3. A folytatáshoz kattints az Importkérelem gombra. 
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o Az importált térképek az Importált fájlok fülön találhatóak: 

 
 

1. Kattints az újra töltés gombra az importált fájlok megjelenítéséhez. 

2. Kattints az importált térkép eltávolításához. 

 3. Kattints a Feldolgozott fájlok gombra az összes generált térkép megtekintéséhez (a 

kijuttatási, hozam- és vetési térképek). 

 

 Egyszerre több térképet is importálhatsz, és külön áttekintheted őket. 

 

o A térképre kattintva utolsó lépésként megtekintheted azt, és hozzárendelheted az összes 

szükséges információt.  

 
1. Válassz egy táblát. 

2. Válaszd ki a megfelelő termesztési idényt. 

3. Válaszd ki a létrehozni/elemezni kívánt térkép típusát, és add meg az összes fontos adatot, 

például szárazanyag-tömeget/ zöldtömeget (gombaölő, műtrágya és vetési térkép) 

mértékegységgel, száraz/nedves tömeggel és térfogatával (hozamtérkép).  

4. Válaszd ki a térkép létrehozásának dátumát. 

5. Kattints ide, hogy visszatérj az importált fájlok listájához. 

6. Kattints a térkép létrehozásához. 
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o A létrehozott térkép az Elemzés menüben található. 

 
 

1. Válaszd ki a legördülő listából azt a táblát, amely már létrehozott kijuttatási, hozam- vagy 

vetési térképet tartalmaz. 

2. Kattints a térképre a részletek megjelenítéséhez. 

3. Hasonlítsd össze az azonos vagy különböző táblák térképeit.  
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