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Best Practise

Introduktion
Dette er en kort introduktion til hvordan du kommer godt igang med din
Farmer Core AutoSyncTM. Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte os på
Telefon: 7733 2288 eller mail: landbrug@geoteam.dk.

Om Farmer Core AutosyncTM
Farmer Core AutoSyncTM er en funktion, der automatisk synkronisere alle
styrelinjer, marknavne, grænser, materialer, redskaber og køretøjer på tværs af
alle tilsluttede enheder.

Opsætning af konto
Husk at sætte konto op med korrekt tidszone og måleenheder under indstillinger. Log ind på din profil https://agriculture.trimble.com/login/, husk
at vælge “Software Customer Login”. Klik på din profil (se afmærkning på
billede nedenfor), og vælg “mine indstillinger”. Husk at klikke gem når du når
du ændrer noget.
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Videovejledninger
Videovejledning til Trimble Ag-software: https://bit.ly/34Ffa8O
Trimbles videovejledninger: https://youtu.be/2jXQH0DGq-k

Administrator
Det er en god idé at udpege en administrator, som sørger for at holde din
konto ved lige og holder øje med den data der kommer ind. Det er også
vigtigt at vedkommende får sorteret i data, da mange af de fejl der opleves
ude i skærmen kan skyldes manglende kontrol eller overblik over den online
software.

Inden du starter på dataudveksling og
synkronisering
OBS: Det anbefales at tage en backup af skærmen inden du sletter eller synkroniserer data.
Inden du starter på dataudveksling mellem skærme og din online konto, er
det vigtigt at der er ryddet op i nuværende data, din aktive gård og dine
marker. Hvis du ikke får opdateret dine oplysninger inden du synkroniserer,
kommer uønsket data også med. De data du ikke ønsker have på din konto,
kan du slette.
I nogle tilfælde anbefales det at nulstille skærmen, sådan at der ikke ligger
noget gammel data i skærmen (spørg gerne Geoteam først).
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Hvad skal synkroniseres og hvornår
Det er ikke nødvendigvis alt der skal synkroniseres. Marker er som udgangspunkt et must, hvor imod køretøjsprofiler, redskaber, materialer og førere er
en smagssag.
Det anbefales at der tages stilling til, hvad man ønsker at synkronisere, da
det tager tid og datakræfter at synkroniserer alt rundt. Hvis man har lavet fejl
i data, kan det medføre et større oprydningsarbejde. Vi anbefaler derfor at
du begynde med marker/linjer.
Det er heller ikke alle skærme der nødvendigvis skal synkroniseres mellem.
Har du fx en havetraktor, hvor der ikke er behov for at synkronisere fra,
undlader du blot at synkronisere med denne.
Man kan også med fordel have slukket for synkroniseringen, når der ikke er
noget der skal synkroniseres, og tænde når behovet opstår igen.

www.geoteam.dk I telefon: 7733 2233 I mail: info@geoteam.dk

Oprettelse af kunde / gård / marker
Oprettelse af marker kan gøres på flere måder. Der kan enten oprettes marker direkte i traktorens display eller de kan oprettes online.
Datastuktur: Det er vigtigt her, at man sørger for en god og sikker datastruktur. Er et navn der er stavet forkert, kan det give rod hvis den samme mark fx
ligger i systemet to gange.
Vores anbefaling er, at man angiver alle sine marker med de numre man
kender fra det offentlige system. Det er nemmere at skrive et nummer korrekt end navne. (Fx 10-1 i stedet for Bønneløkkesløjfen).
Kunde og gård er selvfølgelig ikke et nummer men bogstaver – sørg for at de
er stavet korrekt med store og små bogstaver.
Linjer Det er vigtigt at linjer har et sigende navn for anvendelsen. Husk kun
at oprette de linjer der er behov for og ikke mere.
Jobs har også fået en stor betydning, da de skal/kan bruges som dokumentation overfor Landbrugsstyrelsen. Derfor et det vigtigt at angive et jobnavn,
så man lettere kan finde sine opgaver i systemet. Du kan fx. bruge dato, produktnavn mv.
Marker kan oprettes direkte i skærmen - og hvis man bruger markgrænser,
kan de optegnes samtidig. Her er det også vigtigt at få skrevet alt korrekt.
Når de ligger i skærmen, kan man optegne markgrænsen og synkronisere til
online software. Denne metode kan i mange tilfælde være den bedste, da der
for det meste er ro til at få det skrevet korrekt på kontoret.
OBS: Benytter du ikke AutoSync til at synkronisere dine markdata fra skærmen, kan du også overføre til din computer via USB.
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Sletning af data
Vær opmærksom hvis markdata ændres. Af sikkerhedsmæssige årsager er
det ikke er muligt at slette data helt. Det vil sige, at når der slettes/trækkes
data tilbage, er de ikke længere synlige, men ligger som et skjult lag og er
her deifneret som slettet.
Data kan slettes online ved at markere marken og trykke på skraldespanden.
Hvis der synkroniseres fra skærme, og man vælger at slette i skærmen,
slettes der også i de andre skærme der synkroniseres med.
Er du kommet til at slette en mark via din skærm ved en fejl, kan du hente
den igen online på din computer ved at vælge den pågældende mark på listen og klikke på “Lad gå tilbage”.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at hvis de marker der er trukket tilbage ikke skal bruges mere, anbefales det, at markgrænsen fjernes og
kunde, gård og mark omdøbes til noget der ikke hænger sammen med andre
aktive data. Fx. Slet kunde, Udgået og 0,00 ha. Se eksempel ovenfor.
Ex. hvis der oprettes en ny mark med samme navn senere, kan man opleve at
ens data forsvinder (også fra skærmene), fordi de lægger sig ved den skjulte
mark online. Er den skjult online, kan du ikke se den i skærmen.

Brug for yderligere hjælp?
Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, kan du altid ringe eller skrive
til os på 7733 2288 eller support@geoteam.dk.
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