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 DOSTĘP DO PORTALU

W nazwie użytkownika wpisz swój

numer telefonu (bez prefixu)

 

Aby otrzymać hasło wyślij SMS 

o treści ASL.RESET pod numer 4628

 

Otrzymasz zwrotną wiadomość 

z hasłem startowym



Aby  zmienić  tymczasowe  hasło
startowe :

 

Kliknij  w  prawym  górnym  rogu  na

swoje  imię  i  nazwisko

Kliknij  "zmiana  hasła"

Prepared by Janice Sims
Marketing Head

Uzupełnij  pola :  stare  i  nowe  hasło ,  

powtórz  ponownie  hasło

 

Zatwierdź  zmiany  „zmień  hasło”



PORTAL ZAWIERA:

Nazwa stacji, do której przypisany jest Użytkownik
 

Profesjonalna prognoza pogody
 

Dane ze stacji – dane meteorologiczne przesyłane ze

stacji na serwer (temp. powietrza i gleby, wilgotność

względna, punkt rosy, wielkość opadu etc.)

 

Informacje na temat zagrożeń chorobowych
przedstawione w formie graficznej

 

Alerty – historyczne dane na temat wysyłanych

komunikatów

 

Dodatkowe informacje



PROGNOZA POGODYSkładowe prognozy 7 dniowej:

 

  Temperatura powietrza

  Opady

  Zachmurzenie

 

  „Okno oprysku” - interpretacja:

Zielony kolor: sprzyjające warunki atmosferyczne

(najbardziej odpowiednie do wykonania zabiegu

ochronnego)

Żółty kolor: mało sprzyjające warunki

Czerwony kolor: niesprzyjające warunki (stosowanie

zabiegów ochronnych niezalecane)

 

  Ewapotranspiracja - całokształt procesów

związanych z odpływem do atmosfery wody

parującej z powierzchni gleby (ewaporacja) pokrytej

roślinnością (transpiracja).

  Wilgotność względna

  Prędkość i kierunek wiatru



DANE ZE STACJI
TEMPERATURA POWIETRZA I GLEBY

Aktualny podgląd

danych oraz do 3

miesięcy wstecz

Możliwość

wyłączenia

podglądu

danych po

naciśnięciu 

na nazwę 

danego

parametru



DANE ZE STACJI
OPADY I WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA

opady

wilgotność względna



DANE ZE STACJI
WILGOTNY LIŚĆ I TEMPERATURA PUNKU ROSY

wilgotny liść



ZAGROŻENIA CHOROBOWE

Poziom infekcji danej choroby przedstawiony w formie graficznej

Na serwerze zainstalowane są matematyczne modele chorobowe. Jeśli dane przesłane ze stacji przekroczą

wartości krytyczne założone dla modelu chorobowego, wówczas na wykresie przedstawiającym

prawdopodobieństwo infekcji pojawia się pik pokazujący stopień zagrożenia infekcją w uprawie. Wykres może

mieć skalę procentową (0 – 100%) lub punktową (np. 0 – 5), w zależności od poziomu zagrożenia Użytkownik

otrzymuje informacje:

 

Brak zagrożenia

Niski poziom zagrożenia

Ostrzeżenie (średni poziom zagrożenia)

Alarm (wysoki poziom zagrożenia)

Możliwość podglądu

danych do 3 dni

wstecz



ALERTY I INFORMACJE

Historyczne dane na temat wysyłanych komunikatów SMS



KOMUNIKACJA SMS NA TEMAT ZAGROŻEŃ

SMS – wysłany w dniu wystąpienia

zagrożenia:

Alarm 

(wystąpienie infekcji lub bardzo wysokie

ryzyko wystąpienia infekcji)

Ostrzeżenie 

(średnie ryzyko wystąpienia infekcji)

 

W SMS podawany jest gatunek oraz

informacja o ilości zagrożeń

W SMS podawany jest również link do

pełnego raportu na temat wystąpienia

zagrożenia oraz prognoza pogody

 



KOMUNIKACJA SMS NA TEMAT ZAGROŻEŃ

SMS zawiera link do raportu w którym

znajduje się:

pełna informacja o zagrożeniach na

poszczególnych gatunkach roślin, poziom

zagrożenia w zależności od skali modelu

chorobowego, wskaźnik choroby (stały –

utrzymujący się poziom infekcji, malejący –

spadający poziom , rosnący – wzrost poziomu

infekcji) oraz informacje o pogodzie

 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na

otrzymywanie informacji e-mail wówczas

każdego dnia otrzymuje pełen raport 

o występujących zagrożeniach lub braku

zagrożeń na wszystkich zgłoszonych przez

siebie gatunkach roślin



JAK OTRZYMAĆ NOWE HASŁO DO PORTALU

Wsparcie techniczne: info@agrosmartlab.com 


