- PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA
JEDNYM LUB WIELOMA GOSPODARSTWAMI
JEDNOCZEŚNIE
- PROGRAM KOMPUTEROWY ZARÓWNO DLA
ROLNIKÓW I DORADCÓW AGROTECHNICZNYCH

PRODUKTY
Agrinavia
FIELD

Agrinavia
MAP

Agrinavia
MOBILE

Jeżeli jesteś profesjonalistą, gospodarzem XXI wieku
i chcesz jeszcze lepiej zarządzać gospodarstwem/gospodarstwami, Agrinavia pomoże Ci lepiej odnaleźć się
w nowych realiach.
Proste wprowadzanie danych i ich przegląd w smartfonie oraz zaawansowane funkcje w wersji komputerowej. Narzędzie stale rozwijane.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA POLSKA:
Monika Eggert-Jeszka
– tel. +48 696 288 898
monika.eggert-jeszka@agrinavia.pl

POŁUDNIOWO-ZACHODNIA POLSKA:
Adrian Kazimierowicz
– tel. +48 505 015 631
adrian.kazimierowicz@agrinavia.pl

CAŁA POLSKA:
Radosław Ryder
– tel. +48 515 230 958
radoslaw.ryder@agrinavia.pl

Nowości, informacje o
programie i wsparcie
techniczne/instrukcje
znajdziecie pod adresem:
www.agrinavia.pl

Zawsze chętnie pomożemy
Ci w spawach technicznych
przed, w trakcie oraz po
instalacji programu Agrinavia
Mangement.
3

AGRINAVIA FIELD:
•

plany zasiewów (pola, działki ewidencyjne, kompleksy pól)

•

arkusz pola (zapis wszelkich czynności na polach)

•

plany azotowe (zgodne z rozporządzeniem azotanowym)

•

plany nawozowe (asystent nawożenia N,P2O5,K2O,MgO,S
– uwzględnia rodzaj uprawy, wysokość plonu, rodzaj gleby,
analizy glebowe, przedplony, resztki pożniwne)

•

normy środków ochrony roślin i nawozów (ŚOR
aktualizowane na bieżąco z Ministerstwem, dopuszczone
przez Ministerstwo, z substancją czynną, etykietą,
producentem, klasami toksyczności, numerem zezwolenia,
nawozy ze składem)

•

raporty (sprawozdawcze, technologiczne i finansowe
– pdf, xml, Excel)
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DZIĘKI AGRINAVIA FIELD:
•

w pełni kontrolujesz
nawożenie i nawozy

•

optymalizujesz prace, zabiegi •

oszczędzasz czas i pieniądze

•

kontrolujesz magazyny i
dostawy

automatycznie wypełnisz
potrzebne raporty dla kontroli

•

•
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zmniejszasz
prawdopodobieństwo błędu

AGRINAVIA MAP:
•

obrysy pól (łączenie, dzielenie, wydzielanie specjalnych
obszarów)

•

dostęp do ortofotomap Google i Geoportalu

•

dostęp do różnych warstw z Google i Geoportalu

•

podgląd działek ewidencyjnych

•

mapy analiz glebowych

•

mapy aplikacji nawozów, środków, mapy siewu

•

mapy zachwaszczenia i aplikacji herbicydów (Weedmaps)
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AGRINAVIA MOBILE:
•

dla smartfonów i tabletów

•

wprowadzanie zabiegów już na polu

•

przegląd historii, dostęp do magazynów, inwentaryzacje

•

podgląd map

•

nielimitowana ilość użytkowników w licencji
(możliwość limitowania dostępu)

•

podpowiedzi przy napełnianiu opryskiwacza

•

lokalizacja współpracowników

•

z Obserwacjami:
- zapis zdjęć w precyzyjnych miejscach
- pomiary GPS
- znaczniki GPS
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DZIĘKI AGRINAVIA MOBILE:
•

wprowadzasz dane już na polu

•

zawsze jesteś na bieżąco

•

kontrolujesz proces z każdego miejsca
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Dodatkowe moduły w
ofercie:

AGRINAVIA AGRINAVIA AGRINAVIA

FIELD

Dodatkowy użytkownik - instalacja
na kolejnym komputerze, kilku użytkowników w tym samym czasie
Dodatkowe gospodarstwo
- zarządzanie wieloma gospodarstwami
jednocześnie, ale raporty drukowane są
wg. poszczególnych gospodarstw
Extra gospodarstwa – pakiety kilku
dodatkowych gospodarstw
Kontrola chemii
- sprawdza, czy środek jest zarejestrowany w danej uprawie, podpowiada
maksymalną dawkę, podpowiada
zarejestrowane przyczyny użycia
Magazyn - magazyn środków produkcji, magazyn płodów rolnych
Wycena maszyn
- podsumowujący wszystkie koszty
maszyn i wyliczający średni koszt
jednostki pracy
Raporty dla jednostek kontrolnych
– PIORiN, WIOŚ, Agencja itd…
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MAP

MOBILE

Dodatkowe moduły w
ofercie:

AGRINAVIA AGRINAVIA AGRINAVIA

FIELD

Plany standardowe
- tworzenie kilku scenariuszy produkcji
dla jednej uprawy
Karty pracy - uporządkowane zlecenia dla operatorów (jednocześnie na
papierze i MOBILE)
Magazyn nawozów organicznych
- obrót nawozami organicznymi wg
rozporządzenia azotanowego
Produkcja nawozów organicznych
- zarządzanie produkcją nawozów org.
wg. najnowszych regulacji
Dodatkowy język obsługi
- program może być obsługiwany
jednocześnie w kilku językach
Obserwacje
– zdjęcia, pomiary, znaczniki
Weedmaps
– kamera/y + mapy zachwaszczenia
Optimizer – optymalizacja ścieżek
technologicznych
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MAP

MOBILE

APLIKACJA AGRINAVIA MOBILE
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Agrinavia ma klientów w Rosji, Rumunii, Łotwie, Litwie, Słowacji,
Niemczech, Szwecji, Danii i Polsce, którzy na co dzień pracują w
naszym programie.

PROGRAM JEST DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
JĘZYKACH

DA210502

Angielski, niemiecki, łotewski, litewski, rosyjski, szwedzki,
duński i polski.
(jedna instalacja – języki do wyboru również w trakcie pracy)

+48 515 230 958 • www.agrinavia.pl • biuro@agrinavia.pl

