
Підключення xarvio FIELD MANAGER з 

операційним центром John Deere 
xarvio дає можливість пов’язати Ваш обліковий запис xarvio FIELD MANAGER з операційним 

центром John Deere, так Ви зможете: імпортувати(завантажувати) наявні межі полів в 

операційний центр або надсилати 

і завантажувати різні типи карт між системами. 

 

o Щоб зв’язати свій обліковий запис xarvio FIELD MANAGER з операційним центром John 

Deere, виконайте наведені нижче дії. 

 

 
1. Перейдіть до профілю користувача у верхньому правому куті екрана xarvio FIELD MANAGER. 

2. Виберіть Підключені додатки зі списку ліворуч. 

3. Натисніть на Підключитися до операційного центру John Deere, щоб зв’язати свої 

облікові записи. 

 

o Після цього Вас буде перенаправлено на сторінку входу John Deere.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

1. Підтвердьте, що Ви хочете, щоб Вас було переспрямовано у вікно входу John Deere. 

2. Введіть ім’я користувача та пароль облікового запису John Deere. 

 

o Надайте xarvio доступ до операційного центру John Deere. 

 

 
 

 

 

 



     

o Щоб завершити процес зв’язування облікових записів та організацій, увійдіть до John Deere, 

перейдіть до Операційного центру, потім Налаштування та виберіть З‘єднання. 

 

 
 

1. Перейдіть до Операційного центру. 

2. У списку Налаштування виберіть З‘єднання. 

3. У вікні xarvio(прокрутіть униз) натисніть Виберіть організації. 

 

o Виберіть свою організацію. 

 

 
 

1. Виберіть організацію, яку потрібно зв’язати з обліковим записом xarvio FIELD MANAGER.  

2. Натисніть ЗБЕРЕГТИ, щоб підключитися до організації. 

 



 
 

 

 

Імпорт полів із операційного центру John 

Deere 
Ця функція дозволяє легко імпортувати межі полів із операційного центру John Deere до xarvio 

FIELD MANAGER. 

 

o Після входу в xarvio FIELD MANAGER і підключення до свого облікового запису John Deere 

натисніть Додати поля внизу екрана на сторінці статусу. 

 

 
 

o Виберіть імпорт полів із інших систем управління (John Deere). 



     

 

 
 

1. Виберіть Імпорт полів. 

2. Натисніть Операційний центр John Deere. 

 

o Далі виберіть організацію та господарство, з якого Ви хочете перенести межі поля.  

 
 

 

1. Виберіть організацію (раніше підключену з FIELD MANAGER) і господарство. 

2. Установіть прапорець, щоб вибрати всі поля з вибраного господарства, або вибирайте їх 

вручну натиснувши на кожне. 

3. Натисніть Імпортувати поля, щоб продовжити. 

 

Імпорт даних від наших партнерів іноді може бути проблематичним. На жаль, 

ми не завжди можемо передбачити, чи буде передача даних успішною. Якщо у 

Вас виникли проблеми лише з імпортуванням даних із систем наших партнерів, 

зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів. 

 



o Після завершення імпорту Ви отримаєте звіт. Натисніть Закрити, щоб завершити процес. 

Межі полів, надіслані з операційного центру John Deere, тепер можна знайти на сторінці 

Статусу у списку непризначених полів. Щоб отримати інформацію про ризики та оновити 

карти біомаси, призначте культури своїм полям. 

 

 
 

Відправка карт посіву/внесення в 

операційний центр John Deere 

Після планування та створення завдання (внесення добрив, посіву або захисту рослин) у xarvio 

FIELD MANAGER наступним кроком є відправка карт внесення/посіву до операційного центру John 

Deere. 

 

Розділ завдань: 

 

o Перейдіть до розділу Завдання (верхнє меню) програми FIELD MANAGER і натисніть на 

завдання, яке Ви хочете надіслати до John Deere (створену карту посіву/внесення). 

 

 
 

1. Виберіть завдання, для якого Ви хочете завантажити карту(Ви також можете завантажити 

кілька карт одночасно, вибравши кілька завдань зі списку).  

2.  Натисніть Експорт, щоб надіслати карту внесення або посіву.  

 

 



     

Розділ статусу: 

o Перейдіть до розділу Статусу. 

 

 
 

1. Виберіть поле зі списку ліворуч.  

2. Прокрутіть вниз, доки не побачите розділ Завдання, і клацніть три крапки біля завдання. 

3. Натисніть Експорт, щоб завантажити карту внесення/посіву. 

 

o Після натискання Експорт Ви побачите нове вікно з кількома можливостями. Виберіть 

Операційний центр John Deere в розділі параметрів надсилання. 

 

 
 

o На наступному кроці виберіть організацію, раніше підключену до FIELD MANAGER, до якої 

Ви хочете надіслати карти.   



 
 

1. Виберіть організацію зі списку (якщо Вашої організації немає в списку, перейдіть до 

операційного центру John Deere та переконайтеся, що вона пов’язана з FIELD MANAGER). 

2. Натисніть Відправити карту, щоб надіслати її до операційного центру John Deere. 

 

o Ви можете знайти надіслані карти в операційному центрі John Deere на вкладці Файли. 

Тепер Ви можете відправити їх на сільськогосподарську машину за Вашим вибором.  

 

 
 

Автоматична передача карт внесення та 
карт урожайності з операційного центру 

John Deere до xarvio FIELD MANAGER 
Як тільки обидва облікові записи будуть пов’язані, карти, згенеровані та збережені в 

операційному центрі John Deere, наприклад карти внесення або карти врожайності, будуть 

автоматично передані до xarvio FIELD MANAGER. Ви знайдете їх у розділі Аналітика. Там Ви також 

можете оцінити якість проведених обробок або порівняти свою карту потенціалу врожайності 

(історичну карту біомаси) з картою фактичної врожайності. 

 

o Перейдіть до розділу Аналітика і виберіть поле з наявною картою в операційному центрі 

John Deere (вона також має з’явитися тут автоматично). 

 



     

У Вас є запитання? 

Звертайтеся до нас! 

Тел.: +380800501852 

Email: ukraine@xarvio.info 

© 2022 

 

 
 

1. Перейдіть до розділу Аналітика у верхньому меню. 

2. Виберіть поле зі списку.  

3. Натисніть на карту, щоб побачити більше інформації за допомогою легенди (значення, що 

відповідають кожній області).  

4. Виберіть, щоб порівняти будь-які дві карти між собою. 

 

mailto:support@xarvio.info

