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TELEMATICS INFORMATION
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TELEMATICS hjälper CLAAS-användare att 
dokumentera utförda fältarbeten. 

Ett års licens ingår till de flesta maskinerna i CLAAS 
sortiment

Finns i de tre abonnemangsformerna BASIC, 
ADVANCED och PROFESSIONAL

Automatisk dokumentation – Innebär att föraren inte 
behöver tänka på TELEMATICS
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STARTSIDA I TELEMATICS

Överskådlig maskinlista

Senaste informationsmeddelanden i CEBIS från 
maskiner anslutna till kontot

Översikt över aktuella 
maskininställningar och 
status

Tryck på pilen för att se 
maskininställningar

Position för kontots maskiner
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Se loggad körning

1. Skriv in maskinens 
serienummer

2. Välj tidsperiod, maximalt 
31 dagar

3. Tryck 
körspår

4. Tryck fält

5. Välj därefter 
den funktion 
som önskas
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Skörd

Med knappen ”skörd” visas en 
kartbild över vad tröskans 
avkastningsmätare registrerat vid en 
viss position. 

Observera att systemet i detta läget 
inte tar hänsyn till eventuell 
överlappning. Samma sak gäller 
dieselförbrukning.

Varje färgprick 
representerar ton/ha 
enligt aktuell skala 
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I detta läge visas en interpolerad och bearbetad 
skördekarta. Systemet har räknat bort överlappning från 
ex kilar och vändteg.

Skörd (konturkarta)

Färgskalan visar procent 
skördemängd. Utgå från 
att medelskörd är 100%



8

I fliken ”händelser” kan olika 
händelser väljas för att se 
dessa på en karta. Exempelvis 
meddelanden. 

Tryck på symbolen för att se 
meddelande/händelse

Visa händelser på kartan
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Se/exportera sammanfattad Dokumentation

1. Skriv in maskinens 
serienummer

2. Välj tidsperiod
3. Lägg eventuellt till fler kategorier 
(fältarbeten, användardefinierad 
tidsintervall och uppdrag är förvalda)

4. Tryck ”Detaljer” för att se 
sammanfattning eller exportera 
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1. Här visas information 
om areal, avkastning och 
bränsleförbrukning m.m.

3. Export till ex dataväxt
ISO-XML

2. För att skapa en PDF sammanfattning 
med skördekarta, tyck ”export PDF”

Se/exportera sammanfattad Dokumentation
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Se/exportera sammanfattad Dokumentation

Den exporterade filen eller PDF hittas sedan 
bland ”administration” --> ”nedladdningar”
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PDF rapport 2 sidor



TELEMATICS – AUTOMATISK DOKUMENTATION

• Oberoende av att föraren startar och stoppar uppdrag – maskinen loggar själv när den utför fältarbete och 
när transport sker. 

• Skapar helt automatiskt en arbetsdokumentation utifrån fältgränser

• Ladda upp fältgränserna från växtodlingsprogram eller rita fältgränser manuellt (manual finns).
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EXPORTMÖJLIGHETER

• ISOXML-fil för växtodlingsprogram / faktureringsprogram

• PDF med arbetsdagbok och skördekarta

• Excel

• Sammankoppling med Näsgård eller Soyl
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VANLIGA FRÅGOR

Går det att exportera skördekartor till 
växtodlingsprogram?

Se sid 20

Försvinner all data om licensen går ut? Nej, när licensen går ut sparas all data på servern och är fortsatt åtkomlig. Det 
som sker är att ny data inte längre sparas när licensen går ut

Måste uppdrag startas/stoppas när man 
kör automatisk dokumentation?

Nej. Maskinen loggar arbetet automatiskt.
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Kan man rita in fält efter körning? Ja, men när fältet ritas i efterhand kan det ta en stund innan TELEMATICS skapar 
en arbetsdagbok och konturkarta över fältet

Hur vet jag när min licens går ut? När licensen snart går ut kommer en påminnelse på mailen och ett pop-up
fönster visas i samband med inloggning i TELEMATICS

Hur fungerar automatisk dokumentation? Se sid 19

Vad kostar TELEMATICS-abonnemang? För aktuella priser och eventuella kampanjer, maila till:
precisionssupport@sa-machinery.se

VANLIGA FRÅGOR


