
WebdispečinkWebdispečink

  poľnohospodárstvopoľnohospodárstvo



Čo řieši Webdispečink?Čo řieši Webdispečink?
1.1. Zistenie aktuálnej polohy vozidlaZistenie aktuálnej polohy vozidla

2.2. Odstránenie ručného vypisovania záznamu v Odstránenie ručného vypisovania záznamu v 
knihe jázdknihe jázd

3.3. Zníženie pracnosti a zefektívnenia spracovania Zníženie pracnosti a zefektívnenia spracovania 
autoprevádzkyautoprevádzky

4.4. Kontrola využívania služovbných vozidiel a Kontrola využívania služovbných vozidiel a 
pracovného času.pracovného času.

5.5. Komplexná správa vozového parkuKomplexná správa vozového parku

6.6. Optimalizácia dopravyOptimalizácia dopravy

7.7. Komunikácia s vodičmi, navigáciaKomunikácia s vodičmi, navigácia



Ukážka nasadenia webdispečinku Ukážka nasadenia webdispečinku 
v poľnohospodárskej technikev poľnohospodárskej technike
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Ukážka nasadenia webdispečinku Ukážka nasadenia webdispečinku 
v poľnohospodárskej technikev poľnohospodárskej technike



Čo rieši pre poľnohospodárov?Čo rieši pre poľnohospodárov?

►Import dát z registru pôdy LPIS, Portál Import dát z registru pôdy LPIS, Portál 
farmárovfarmárov

►Presnú evidenciu práce techniky na Presnú evidenciu práce techniky na 
jednotlivých poliachjednotlivých poliach

►Evidencia druhu realizovanej činnostiEvidencia druhu realizovanej činnosti
►Ľahké zadávanie druhu činnosti vodičomĽahké zadávanie druhu činnosti vodičom
►Meranie obhospodárenej plochy  Meranie obhospodárenej plochy  



Register pôdyRegister pôdy
► Polia sú evidované ako vlastné miestaPolia sú evidované ako vlastné miesta

► Portál farmár, import súborov SHP a KMLPortál farmár, import súborov SHP a KML

► Ručná editácia, rozdelenia poľa na menšie blokyRučná editácia, rozdelenia poľa na menšie bloky

► Vytvorenie oblasti z jazdy – vodič si pole označí Vytvorenie oblasti z jazdy – vodič si pole označí 
jazdoujazdou

► Možnosť zmeny vzhľadu/farby obhospodárenej Možnosť zmeny vzhľadu/farby obhospodárenej 
oblasti (napr. druh plodiny) … 4q2010oblasti (napr. druh plodiny) … 4q2010





bbbbbb





Tvorba jazdyTvorba jazdy
► Jazda je definovaná:Jazda je definovaná:

► Zapnutím a vypnutím zapaľovania vozidlaZapnutím a vypnutím zapaľovania vozidla
► Príjazdom alebo odjazdom z uživateľskej oblastiPríjazdom alebo odjazdom z uživateľskej oblasti
► Zaslaním správy o zmene činnostiZaslaním správy o zmene činnosti

► Činnosť sa ukladá do účelu jazdyČinnosť sa ukladá do účelu jazdy
Pokiaľ nie je zadaná nová, je použita posledná Pokiaľ nie je zadaná nová, je použita posledná 
známa známa 

► Činnosť možno zadať na terminálu vo vozidle Činnosť možno zadať na terminálu vo vozidle 
(napr. navigácia Garmin)(napr. navigácia Garmin)

► Činnosť možno zadať spätne v aplikáciiČinnosť možno zadať spätne v aplikácii

Jedna jazda = 1 činnosť na 1 poliJedna jazda = 1 činnosť na 1 poli



Ukážka KJUkážka KJ



Nastavenie vozidlaNastavenie vozidla



Terminál - navigácieTerminál - navigácie

►Možnosť definovania n stavov vodičaMožnosť definovania n stavov vodiča



Výber činností vodičomVýber činností vodičom



Meranie obhospodárenej plochyMeranie obhospodárenej plochy
►Výpočtom zo zadanej šírky Výpočtom zo zadanej šírky 

Nastavenie 
firmy:

Nastavenie 
účelu a šírky 
záberu:



Meranie obhospodárenej plochyMeranie obhospodárenej plochy

►Obtažením konkrétní plochyObtažením konkrétní plochy



Štatistika výkonu na danom Štatistika výkonu na danom 
pôdnom celkupôdnom celku



Export do ISExport do IS

►Súčasné API rozhranie api.webdispecink.skSúčasné API rozhranie api.webdispecink.sk
►Agent (Win32), generuje súbory pre HeliosAgent (Win32), generuje súbory pre Helios
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