
Agricultură de precizie cu
FieldBook AgriApps

Soluţie software specializată pentru agricultură
FieldBook AgriApps (FBAA) este soluţia software care vă permite să gestionaţi toate activităţile fermei: planificare, urmărire, 
execuţie lucrări agricole, inspecţii, tratamente, gestiune utilaje și costuri, management personal, raportări și analize detaliate. Soluția 
se adresează celor care doresc să își eficientizeze producția agricolă și să facă un management performant al fermei.

Online și Offline

Reducerea costurilor agricole

Disponibilă pe orice dispozitiv

Integrare cu stații meteo, senzori, sisteme tracking GPSViziune de ansamblu a fermei

Optimizare tratamene boli și dăunători

Inspecții și observații

Management vizual lucrări agricole
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Management lucrări
Planificare, execuție și urmărire a lucrărilor agricole 
și a resurselor necesare (manoperă, utilaje, materiale).

Alerte
Alerte generate pe baza inspecțiilor și observațiilor și a 
datelor externe (drone, alte dispozitive).

Management personal
Alocare personal pentru fiecare lucrare cu atribuire 
ore și cantități realizate individual și pe echipe.

Cartografiere
Cartografiere parcele și geolocalizare prin interconectare 
cu soluții GIS.

Planificare lucrări
Generare comenzi de lucru în baza inspecțiilor și a 
alertelor cu alocare de resurse.

Management utilaje
Integrare cu terțe sisteme de tracking GPS pentru 
urmărirea lucrărilor mecanizate.

Tratamente
Tratamente corecte pe culturi, în funcție de adversități 
(boli, dăunători), previziuni meteo, tratamente anterioare 
și observații de pe teren.

Rapoarte și analize
Urmărire costuri și profitabilitate pe ferme, parcele,  
lucrări și activități.

Previziuni tratamente
Previziuni în baza informațiilor și alertelor de la stații 
meteo și senzori din teren.
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