
TELEMATICS
Importera fält från Nya Dataväxt till TELEMATICS



Steg 1: Exportera fält från dataväxt



1. Klicka på menyfliken längst 
upp till vänster på startsidan

2. Välj därefter 
”Exportera data”



Välj ”Shape-fil”



Välj ”skiften”



1. Välj de brukningsenheter som 
önskas i Telematics. 

2. Klicka sedan på 
nästa



Välj vilket års data du 
vill exportera.



Klicka på ”Ladda ner”



Filen är nu nedladdad till datorn. Filen finns bland 
”nedladdningar” i din webbläsare ( det kan variera vart 
filen hamnar mellan olika webbläsare).Flytta Filen till en 
egen mapp i datorn.



Klicka en gång för att markera mappen 



1. Klicka på ”extrahera alla”



Klicka på ”extrahera”



Nu är mappen kopierad i upplåst version



Steg 2: Importera fält till TELEMATICS



Välj ”administration”



Välj ”fält”



Välj ”importera fält”



1. Ändra datumet ”Gäller från”. Skriv ett datum 
som gäller från före du började använda maskinen

2. Låt denna ruta förbli 
tom

3. Klicka därefter på 
”nästa”



Välj ”infoga filer”



Öppna mappen



Öppna mappen igen



1. Markera samtliga mappar

2. Klicka sedan på ”öppna”



Klicka på ”ladda upp”



När det står 100% efter samtliga 
filer – klicka på ”nästa”

1.

2.



Info:
Namnen kan försvinna eller ändras vid fältexporten 
från växtodlingsprogram. Det kan hända i de fall 
fältnamnen innehåller Å,Ä,Ö eller mellanslag. 

1. Du kan här namnge fälten, även Å,Ä,Ö och 
mellanslag (fältnamn går också att redigera i 
efterhand)

Om allt ser ok ut, klicka på 
”nästa”



1. Fälten är nu inlagda i TELEMATICS och nedan syns dessa i en lista ↓

2. Klicka på ”karta”
för att se fälten



1. Klicka på ”fält”

2. Inlagda fält visas på
kartan.



Om något/några fält fattas finns möjligheten 
att rita in fältgränser



1. Klicka på ”+ Ny” 
2. Klicka med muspekaren i 
fältkanterna för att rita in 
fältgränserna



1. Namnge fältet

2. Ändra datumet ”Gäller från”. Skriv ett datum 
som gäller från före du började använda maskinen

3. Låt denna ruta förbli 
tom

4. Klicka därefter på
”skapa”


