
Optimoitu mobiilikäyttöön
SampoRosenlew satokartat
Kivien ja esteiden merkintä kartalle
Sääennusteet, lämpötila- ja sääkarttatiedot
Satelliittikartat kasvustosta
Tehtävien jako urakoitsijoittain (kylvöt, puinnit ym.)
TToimenpidehistoria ja raportit

Viljelysuunnitelma aina mukanasi ja 
voit täydentää viljelymuistiinpanot 
silloin kun ne tapahtuvat. 

Agrismart – 
Oma viljelytieto
aina mukanasi

AgriSmartilla kirjaat viljelytapah-
tumien toteutuksen kännykälläsi 
tai tabletilla kätevästi heti pellolla. 
Lohkokirjanpitosi pysyy aina ajan 
tasalla ja pääset eroon papereista 
työkoneessa. Ajotila avustaa teh-
tävien suorittamista ja opastaa
oikealle lohkolle.

Tuki Isobus-traktoreille ja työko-
neille. Voit siirtää työtehtävät (Iso-
bus task) suoraan traktorin näytölle.  

Karttanäkymästä näet peltolohko-
si, metsäkuviosi, muistiinpanosi 
sekä ajoneuvoseurannalla varus-
tettujen työkoneiden sijainnit.

-  Viljelyn työnohjaus - 



Ajoneuvoseuranta

120€
VUODESSA (ALV 0%)
Laitteiston hankintahinta 

250€ (alv 0%)

AgriSmart

48€
VUODESSA (ALV 0%)
henkilökohtainen
käyttöoikeus.

Lisätietoja antaa ja oikean kokonaisuuden 
kartoittamisessa sinua auttaa Suonentiedon 
myynti. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Puh. 017-264 2642
myynti@suonentieto.
www.suonentieto.

Lohkokirjanpito
AgriSmart mahdollistaa Agrineuvoksessa tehdyn vilje-
lysuunnitelman tarkastelun ja suunniteltujen tapahtu-
mien toteuttamisen suoraan pellolta mobiililaitteen 
avulla. Viljelymuistiinpanosi pysyvät aina ajan tasalla ja 
pääset eroon papereista traktorin hytissä. 

Tarvittaessa voit kuvata havainnot ja esteet muistiinpa-
noiksi kartalle. Voit kirjata pellolla muutoksia ja lisäyk-
siä viljelysuunnitelman tapahtumiin. Ajotilatoiminnon 
avulla saat esille halutut tehtävät, se avustaa tehtävien 
suorittamista ja opastaa oikealle lohkolle.

Täsmäviljely
AgriSmart tarjoaa työkalut täsmäviljelyn tueksi. Voit 
tarkastella lohkokohtaisesti eri päivien satelliittipohjai-
sia NDVI-kuvia. Kartasta näet kuinka tasaista kasvu on 
lohkon sisällä. AgriSmartiin voit tuoda myös satokartat 
ja ne tallentuvat lohkokohtaisesti. Näet myös alueesi 
lämpö- ja sadesummat kasvukaudelta sekä edellisiltä 
vuosilta. AgriSmart tukee moderneja Isobus-traktoreita 
ja ja työkoneita. Voit siirtää työtehtävät (Isobus task) suo-
raan traktorin näytölle. Mikäli sinulla on täsmäsäätöön 
kykenevä työkone, sinun on mahdollista myös määrit-
tää säätövyöhykkeet, joiden mukaan traktori säätää
esimerkiksi lannoitinta sijainnin perusteella.

Varastokirjanpit
Varastokirjanpito ja luomuraportit kuten tuotevirtakir-
janpito syntyvät suoraan lohkokirjanpitoa tehdessä. 
Voit perustaa varastot tarvikkeille ja satotuotteille, kir-
jata alkusaldot, varastosiirrot, vastaanottamiset ja luo-
vuttamiset. Tarvikkeille voit liittää kuvina esimerkiksi 
vaatimuksenmukaisuustodistukset sekä rahtikirjat.

Koneurakointi
AgriSmartissa on mahdollista luoda kumppanuus yri-
tysten välille, joka mahdollistaa työtehtävien osoitta-
misen kumppanuusyrityksille. Näin esimerkiksi kylvöt, 
lietteen levitykset, puinnit ja rehuntekoon tai metsätöi-
hin liittyvät tehtävät jaetaan urakoitsijan AgriSmartiin. 
Lohkon rajat siirtyvät tehtävän mukana ja kuittaus 
näkyy heti asiakkaan AgriSmartissa. Traktoriin asennet
tava seurantalaite tallentaa ajojäljen mahdollistaen 
myöhemmän tarkastelun ja raportoinnin.

Viljelysuunnittelupalveluntuottajat
Suunnittelija voi tehdä ja hallita asiakkaiden viljely-
suunnitelmat Agrineuvoksessa ja siirtää ne suoraan vil-
jelijälle AgriSmartiin. Viljelijä voi kuitata ja muokata 
suunnitelmassa olevat tehtävät. Tehtävien kuittaukset 
ja muutokset siirtyvät automaattisesti Agrineuvoksen 
viljelymuistiinpanoihin.

Pysy kartalla
Näet Näet kartalla oman sijaintisi, viljelysuunnitelman 
tapahtumat lohkokohtaisena, kuvalliset muistiin-
panot, traktorien sijainnit ja ajojäljet sekä tarvike ja 
satotuotevarastot. Kasvulohkotiedot voit noutaa 
kätevästi Vipu -palvelusta. Käytössäsi on Maanmit-
tauslaitoksen kartat koko Suomen alueelta perus- 
ja maastokarttana tai ilmakuvana.

Ajoneuvoseuranta
Ajoneuvoseuranta (lisälaite) tallentaa traktorisi ajo-
reitin automaattisesti. Näin kuljettajan aikaa sääs-
tyy ja huomion voi keskittää työtehtävän suoritta-
miseen. Kerätystä tiedosta saadaan raportteja mo-
nipuolisesti, esimerkiksi käyntiraportit (milloin 
käyty, kuinka kauan työ kestänyt). 

Kokeile kuukausi ilmaiseksi!
www.suonentieto.

Parasta pilvipalvelua
viljelijälle ja urakoitsijalle


