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Et værktøj – FarmTracking
”Hvor var det nu, jeg skrev det
ned?” Den sætning kender vi
vist alle sammen, og med et stadig øget krav om dokumentation
og tidsspildet ved dobbelt bogføring er behovet for et effektivt
og driftssikkert system om end
endnu mere nødvendigt.
Med FarmTracking kan du
udføre dine registreringer direkte fra marken. Dermed undgår
du, at skulle skrive små noter,
som efterfølgende skal skrives
ind i MarkOnline eller afleveres til indtastning hos din planteavlskonsulent.
FarmTracking er meget
avanceret – du bemærker det
bare ikke.
Mobildækningen i Danmark er
desværre ikke lige god overalt.
Og kommer man ud på den fjerneste mark, ja så er dækningen
nærmest ikke tilstede.
Det problem er der taget højde for i FarmTracking med en
ny offline teknologi udviklet
specielt til FarmTracking. Når
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FarmTracking starter op, henter
den alle dine bedriftsdata og opdaterer efterfølgende disse hvert
5. minut, men stadig uden at dit
batteri bliver drænet unødigt.
Har du begrænset eller ingen
mobildækning, sørger FarmTracking for, at dine data er
gemt, og sender dem til Dansk
Mark Database, når du igen har
dækning. Alt dette forgår i baggrunden, uden du vil bemærke,
at dækningen har været dårlig.
Hotspots
Hvor ofte har du ikke set en sten
i marken eller haft behov for at
markere en ukrudtsplet, fordi du
ikke har tid til at gøre noget ved
problemet med det samme? Med
FarmTrackings hotspot-funktion, kan du let og hurtig markere
Dræn, Sten, Sprøjtevindue med
flere på dit Markkort.
Foruden at markere et
hotspot på dit kort, kan du også
tilføje et billede og en kommentar. Når et hotspot efterfølgende
er gemt i Dansk Mark Database,

er det også tilgængelig på Markkortet i Mark Online. Det er
endda også tilgængeligt for din
Planteavlskonsulent. Så har du
et problem med eksempelvis en
ukrudtsplet, kan du tage et billede af det, og bede din konsulent
tage et kik på det.
Påmindelser
Påmindelsesfunktioner i FarmTracking gør dig i stand til at
modtage afgrødespecifikke påmindelser udsendt fra SEGES.
Foruden afgrødespecifikke
påmindelser kan du også via
Landmand.dk oprette en Gylleflydelags-log, som sender påmindelser til dig om, at det nu er
tid, at tjekke flydelaget direkte
på din mobil.
Dyrkningsjournal
I FarmTracking Basic har du direkte adgang til din dyrkningsjournal. Så skal du registrere
dine sprøjtninger, gødskninger,
jordbehandlinger eller udsædsopgaver, kan det alt sammen gø-
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res direkte fra FarmTracking via
det intuitive design.
For at gøre registreringsarbejdet endnu lettere er der tilføjet en række mindre funktioner
som blandt andet:
• Aktuel Mark. FarmTracking har markeret den aktuelle
mark, som du befinder dig på
eller i nærheden af. Dermed
undgår du at skulle scrolle
igennem en lang mark-liste.
I stedet vælger du den mark,
der er tættest på.
• Tankblanding. Hvem har ikke prøvet at stå med telefons
lommeregner og regne ud,
hvordan midlerne i sprøjtetanken skal blandes? Med FarmTrackings
Tankblandingsfunktion finder du blot din
planlagte sprøjteopgave, trykker på tankblanding, indtaster
tankkapaciteten samt væskemængden pr. ha. FarmTracking vil herefter fortælle dig,
hvor meget du skal komme i
tanken. Lettere bliver det ikke.
• Find mark på kortet. Er det
svært lige at huske, hvor eksempelvis mark 4-0 er placeret, så kan du let via et langt
tryk på Mark-listen hurtig få
vist, hvor den er placeret på
Mark Kortet.

Figur 1 - Hovedmenu FarmTracking

Figur 5 - Opgave Editor

Figur 2 - Hotspot

Figur 6 – Mark-liste

Figur 3 - Påmindelser

Figur 7 - Tankblanding

iOS og Android
FarmTracking fås på nuværende tidspunkt i en Free- og en
Basicudgave. Androidversionen
downloades fra Google Play, og
iOS (iPhone og iPad) versionen
(fra foråret 2016) fra AppStore.
Hvordan kommer jeg i
gang?
Kontakt din lokale planteavlskonsulent eller ring til SEGES kundecenter på telefon 70 15 50 15.

Figur 4 - Opgaveliste
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