Bedrijfsoverzicht
Zodra u klikt op de Bedrijfsoverzicht, krijgt u een overzicht van al uw en met u gedeelde
boerderijen en de bijbehorende percelen. Deze functie maakt de samenwerking tussen
boeren en adviseurs of medewerkers makkelijker en biedt een transparant overzicht
voor alle gebruikers.
o

Linksboven in de hoek vindt u een vakje die een drop-down menu opent als u erop klikt. De
eerste punt in de lijst is het bedrijfsoverzicht.

o

Het crossfarm dashboard is het bedrijfsoverzicht. Wij hebben deze sectie in 4 onderdelen
opgesplitst. Filter, Algemeen, Risico´s & aanbevelingen, en Taken. Klik op een van de
onderdelen om meer details te zien.

o
o

1. Filter
Afhankelijk van de sectie waarin u zich bevindt, kunt u kiezen tussen verschillende filteropties.
U kunt uw filters updaten op basis van het gebied dat u heeft geselecteerd en de filters
terugzetten wanneer ze niet langer nodig zijn.

2. Algemeen

o

Zodra u op de sectie Algemeen klikt komt u naar een gedetailleerde overzicht van uw percelen
en gewassen.

o

Klik op een perceel om meer informatie te zien.

o

U kunt ook meerdere percelen uitkiezen en voor de gekozen percelen acties uitvoeren.

3. Risico’s & aanbevelingen

o

Klik op risico’s en aanbevelingen om naar een samenvatting van alle risico’s en aanbevelingen te
zien.

o

Klik op het perceel op perceel-specifieke gegevens te zien.

o

U kunt meerdere percelen uitkiezen en dan verschillende acties uitvoeren.

o

4. Taken
In de Taken sectie kunt u het totaalaantal taken terugvinden. Geplande taken, maar ook taken die
al af zijn kunt u hier zien. Er staat ook aangegeven of de taken aan iemand toegewezen zijn, of
niet.

Als u op Taken klikt, verschijnt er meer informatie.

o

o

Indien u meerdere taken in een keer wilt bewerken, kunt u deze allemaal aanvinken en met de
opties hieronder bewerken.

Heeft u vragen?
We zijn er voor u!

Telefoon (gratis): 0 800 090 0045
E-mail: netherlands@xarvio.info
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