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 365FarmNet - rozwiązanie dla całego gospodarstwa  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 



365FarmNet - rozwiązanie dla 

całego gospodarstwa 
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• Z czasem będzie trzeba zapisywać coraz więcej danych 

• Inteligentne systemy pomagające w pracy i myślące podobnie jak rolnik 

• Połączenie gospodarstwa z pracownikami, partnerami i dostawcami 

• Mieć zawsze wszystko pod ręką 

• Jedno menu obsługowe i jedna centralna baza danych 

• Szybkie planowanie, dokumentowanie i analizowanie z każdego miejsca 

• Rolnictwo precyzyjne  

• Zdalne wysyłanie zleceń 
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Dokąd zmierza rolnictwo? 
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Kim muszą być rolnicy? 
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• Wiele różnych programów 
• Dostępne systemy są zbyt skomplikowane i za drogie 
• Serwery - cmentarzysko danych 
• Powtarzanie się informacji 
• Brak czasu 
• Przyzwyczajenie do starych sposobów 
• Strach przed nową technologią 

 
Cel: Optymalizacja 
 

365FarmNet 

Co boli rolnika? 



Doradztwa 

 

 

Prognozy 

 

 

Maszyny 
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Koncepcja partnerska 
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• Dostęp do danych posiada tylko rolnik 

• Dowolne definiowanie przez użytkowników praw 

edycji i odczytu danych dla pracowników – Ty jako 

szef decydujesz kto, co może widzieć 

• Dane są zapisane na niemieckich certyfikowanych 

serwerach i są regularnie zabezpieczane 

• Serwery spełnieniają rygorystyczne warunki 

niemieckiej polityki prywatności 

365FarmNet  

Bezpieczeństwo danych 



• Wprowadzanie danych podstawowych tylko raz 

• Jedno miejsce dla wszystkich danych 

• Usprawnienie dokumentowania 

• Mobilny dostęp do danych – z każdego miejsca i w dowolnym czasie 

• Bezpieczeństwo danych  

• Darmowa wersja podstawowa i brak ukrytych kosztów 

• Możliwość rozszerzania modułu podstawowego według własnych potrzeb 

• Prosta wymiana zdigitalizowanych danych 

• Połączenie różnych gałęzi rolnictwa 

• Łatwa obsługa 

• Oszczędność czasu 
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Korzyści z zarządzania danymi w oprogramowaniu 
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Dostępne moduły 
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Struktura upraw 
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Moduł - bydło 
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Aplikacje mobilne 
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Możliwości aplikacji mobilnych 

• Prowadzenie mobilnej dokumentacji – szybko i z każdego 

miejsca 

• Dane są przejrzyste 

• Wszystkie informacje zawsze pod ręką 

• Na Androida i iOS 

• Możliwość używania na dowolnej ilości urządzeń 

• Działa bez internetu - dokumentacja także offline bez 

dostępu do sieci 

• Aplikacja jest bezpłatna  
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Funkcje aplikacji mobilnych 

• Dostęp do mapy 

• Otrzymywanie zleceń i ich opracowanie 

• Zarządzanie danymi podstawowymi 

• Asystent napełniania opryskiwacza (Horsch Fill Assist) 

• Radar opadów i prognoza pogody 

• Bilans nawożenia 

• Automatyczne rozpoznawanie pól 

• Nawigacja do pól 

• Zapisywanie czasu pracy 
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365Crop 
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365Cattle 
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Ile kosztuje 365FarmNet? 

• Dokumentowanie 
• Analizy 
• Zarządzanie danymi podstawowymi 
• Kartoteki pól 
• Karty Wzajemnej Zgodności (Cross Compilance) 
• Import linii granicznych pól w formacie .shp 
• Mapa gospodarstwa 
• Pogoda i interaktywny kalendarz 
• Moduły gospodarstwo, pracownicy, maszyny, ceny 
• Baza nawozów, środków ochrony roślin, roślin i odmian 
• Aplikacje mobilne 
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Sklep 
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                 Optymalizacja przejazdów  
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                 Telematics  
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                 Telematics  
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                 Crop View  
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                 Crop View  
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                 Crop View  
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Automatyczne dokumentowanie   
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Automatyczne dokumentowanie   



• W połączeniu z aplikacją 365Time, ActivBoxy znacznie usprawniają dokumentację 

• Automatyczne dokumentowanie: 

 - czasu pracy 

 - pól, na których była wykonywana czynność 

 - osób wykonujących daną pracę 

 - maszyny, których użyto do pracy 

• Możliwy montaż na wybranych maszynach – można w ten sposób zmodernizować nawet 

najstarszą maszynę 

• Możliwość zmiany maszyn – jeden ActivBox nie musi odpowiadać tylko jednej maszynie 
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Automatyczne dokumentowanie z ActiveBox 
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Automatyczne dokumentowanie z ActiveBox 
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Automatyczne dokumentowanie z ActiveBox 
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Automatyczne dokumentowanie z ActiveBox 



365FarmNet  

Jak zacząć? 

1. Zarejestruj się na stronie: 
 

      www.365FarmNet.com 
 

2. Na podany adres e-mail wysyłamy link, w który należy wejść, aby dokończyć rejestrację 
 

3. Wprowadzić dane podstawowe 
 
4. Pobrać aplikacje – 365Crop, 365Cattle 
 
5. Zacząć dokumentowanie z 365FarmNet! 

29.11.2017 



29.11.2017 

Bardzo dziękuję  

za uwagę!  

 


