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HxGN AgrOn SALA DE CONTROLE

Estrutura de centrais de comando que recebem continuamente informações online e em
tempo real das operações em execução, apoiando a gestão remota dos processos no campo.
 
Entenda como o AgrOn Sala de Controle funciona:

CONHEÇA MAIS SOBRE O AgrOn SALA DE CONTROLE:

Baixe agora mesmo o 
HxGN AgrOn Sala de Controle | Mobile

•   Conceito de gestão ativa baseado em metas e indicadores.
•   Envio de mensagens eletrônicas para gestores e membros da alta gestão da empresa.
•   Integração dos dados de monitoramento e telemetria com sistemas corporativos de
     apuração de resultados e pagamento de prestadores de serviço.
•   Integração com bases de dados legadas e ERP Agrícola.
•   Sistema modular, podendo atuar em conjunto com AgrOn Monitoramento de
     Máquinas e AgrOn Gestão Operacional, para resultados ainda mais assertivos.
•   Sistema de controle e recepção disponível nas arquiteturas Cloud ou Local
     (on-premises).
•   Aplicável para qualquer tipo de cultura.
•   Aplicativo com notificações customizadas para recebimento de avisos de incidentes 
     de maior urgência.
•   O aplicativo também fornece resumos, gráficos e informações sumarizadas para que
     o profissional não precise conferir os dados de cada máquina.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS
•   Monitoramento remoto em tempo real de todas as atividades executadas pelas
     máquinas no campo.
•   Rastreamento de horas trabalhadas e das horas paradas.
•   Geração de relatórios de tempos de operação, índices de produtividade e
     rendimentos por máquina.
•   Emissão de notificações e alertas para que os processos fluam com máxima
     eficiência e produtividade.
•   Acompanhamento constante entre atividades planejadas e operações executadas.
•   Aumento da eficiência e sincronização de todas as operações de colheita.
•   Ainda mais agilidade para acompanhar as operações através do aplicativo para        
     celular e tablet. 

Ambiente básico de gestão operacional de atividades executadas pelas máquinas no
campo, seja qual for o processo a ser acompanhado:

•   Consultas e Relatórios
•   Monitoramento Online
•   Geoposicionamento
•   Rastreamento
•   Alarmes e Notificações
•   Árvores de Decisão
•   Histórico de Atividades

O sistema ainda possui módulos específicos para cada tipo de atividade e um 
aplicativo de celular: 

•   AgrOn Sala de Controle | Preparo de Solo
     •   Monitoramento em tempo real das operações de preparo de solo executadas nas frentes
          de trabalho
•   AgrOn Sala de Controle | Plantio
     •   Gestão das operações específicas do processo de plantio, baseadas no ciclo de corte,
          transporte e plantio de mudas ou sementes
•   AgrOn Sala de Controle | Cultivo
     •   Gestão das operações específicas dos processos de cultivo, baseadas no ciclo de
          carregamento, transporte e aplicação de insumos
•   AgrOn Control Room | Colheita
     •   Monitoramento em tempo real das operações de colheita e transporte executada
          em campo.
•   AgrOn Sala de Controle | Mobile 
     •   Acesso as informações através de aplicativo de celular e tablet com conceito de gestão   
         ativa nos processos de plantio, tratos e colheita. Disponível para Android. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hxgnagron.agron_control_room

