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Bevezetés
A MacroEcoFarm alkalmazás célja, hogy segítse az agráriumban dolgozók munkáját terület
és növénykultúra specifikus adatokkal, időjárási és növényvédelmi előre jelzésekkel.
A felhasználók telepítés nélkül használhatják internetes böngésző alkalmazás segítségével
(Internet Explorer 9-es verziótól, illetve Google Chrome vagy a Mozilla Firefox), továbbá
telepíthetik iOS vagy Android készülékükre.
Az alkalmazás összes funkcióját csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe szolgáltatás
jelleggel.
A rendszer központi eleme a személyre szabható Saját földek menüpont, ahol a felhasználók
felvehetik a saját földterületeiket és a rajta lévő növényeket. Az itt felvett növényekre kártevő
és kórokozó előrejelzés készül, időjárástól függően.
A program a párolgási együtthatók, valamint a meteorológiai és a talajtani adatok
alkalmazásával segítséget nyújt a növények fejlődési szakaszainak megfelelően az öntözés
időpontjának, valamint mennyiségének meghatározásában.
A kanna 2.0 fejlesztésből örökölt fájlok tartalmazzák a számításokhoz szükséges
konstansokat, illetve a képletek algoritmusait, azoknak az inputjait, beállításait és a kimenetét
A képletek tárgya itt a felhasználó -> cella -> növényeinek öntözési igényének kiszámítása.
A képletek napi szinten adják meg hogy hány mm víz szükséges / m2. Az adatok 7 napra
előre kalkulálnak és jelenítik meg a számolt vízigényt. A pontosabb meghatározáshoz a
rendszer figyelembe veszi a korábbi időjárási eseményeket (pl.: csapadék mennyiség) és
öntözéseket.
Növényorvosoknak és növényvédelmi szakmérnököknek a regisztrációkor megadott egyedi
azonosítójuk hitelesítése után elérhetővé válik a Szakértői oldal, ahol megfigyeléseket
rögzíthetnek és visszajelzéseket küldhetnek a kapott riasztásokra.

Dokumentum felépítése
Mivel a MacroEcoFarm alkalmazás három különböző platformra lett fejlesztve (Web, iOS,
Android) ezért minden funkció leírásánál először a webes felület, majd a mobil felületet
mutatjuk be.
A későbbiekben az iOS és az Adroid készülékeket egynek vesszük (Mobil nézet), mivel
néhány, készülék specifikus eltérésen kívül egyezik a felhasználói felületük, valamint a
funkciók működése.
Emiatt a dokumentumban a Mobil készülékek magyarázata kissé eltér a web-es felület
magyarázatától.
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Célplatformok
-

Web – Weboldal és a hozzá tartozó adminisztrációs felület
iOS – iOS-13 és felette
Android – Android-14 és felette

Felhasználói felület
Kezdőoldal
Kezdőoldal az, az alapértelmezett felület ahová a weboldal megnyitásakor és az alkalmazás
elindításakor kerülünk.

Web
A honlapot először megnyitva, nem bejelentkezett felhasználó nézetben látjuk azt. Az összes
menüpont látható ilyenkor, de csak az alapértelmezett „Példa Farm”-ról kapunk
információkat.
Az innen elérhető menüpontok funkciói a későbbiekben lesznek részletesen leírva.
Címsor: Általános információk, minden felhasználónak elérhető menüpontok.
Menüpontok:
-

Regisztráció

-

Bejelentkezés

-

Saját farm

-

Lexikon

-

Fórum

-

OMSZ

„Egyéni” menüpontok: Minden felhasználó ugyan azokat a menüpont neveket látja, de a
bennük lévő adattartalom eltér. Ezek a megjelenített adatok függenek a felvett földterületektől
és az azokon lévő növényektől. Kivétel az OMSZ, az itt megjelenített adatok minden
felhasználó számára ugyan azok.
-

Saját földek

-

Előrejelzések

-

Növényvédelem

-

Naptárak
MACRO ECO-FARM KFT
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Minden hónap 1-jén változik a megjelenített Példa Farm elhelyezkedése és a rajta lévő
növény típusok.
Footer menü: Általános információk, elérhetőségek.
Menüpontok:
- Kapcsolat
- ÁSZF
- Meteorológiai adatszolgáltatás
- Adatvédelmi szabályzat

Mobil
Az applikációt először megnyitva a bejelentkezés oldal nyílik meg. Innen van lehetőség
átlépnünk a demó módba ahol látható az alkalmazás összes funkciója.
MACRO ECO-FARM KFT
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Csempe Főmenü
A kezdőoldal gombot megnyomva kerülünk a ’Csempe’ menübe. Ebből a menüpontból is
érhető el az összes további aloldal.
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Regisztráció
Web
Regisztráció során kiválaszthatjuk a felhasználói típusunkat.
Szakértői regisztráció esetében ki kell választanunk, hogy Növényorvos, vagy Növényorvosi
Szakmérnök típussal akarunk regisztrálni. Emellett meg kell adni a szakértői azonosítónkat.
Sikeres regisztráció esetén a megadott e-mail címünkre érkezik egy „E-mail cím
megerősítése” levél, amiben a linkre kattintva aktiválódik a regisztrációnk és beléphetünk az
alkalmazásba a megadott címünkkel és jelszavunkkal.
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Mobil
-

A regisztráció során négy kötelező adatot kér el az alkalmazás:
Teljes név

-

E-mail cím

-

Jelszó

-

Szakértői azonosító (megadása nem kötelező)

Profil beállítások
Web
Bejelentkezés után elérhetővé válik a címsorban a Profilom menüpont.
Felhasználói adatok:
Az itt megadott személyes adatok fognak megjelenni az előfizetési folyamatban.
Jelszó módosítására is ebben a menüpontban van lehetőség.
Riasztási beállítások:
Az időjárási riasztásokat és figyelmeztető előrejelzéseket az OMSZ generál. Riasztást és
előrejelzést csak akkor kapunk, ha a felvett földünk olyan területen fekszik ahová az OMSZ
időjárási riasztást, vagy előrejelzést küldött ki.
A csúszkákkal állítható be, hogy milyen esetekben kapjunk e-mailt a riasztásokról.
Nincsenek riasztások:

Nem küld riasztási e-mailt a rendszer.

Csak alap riasztásokat küld a rendszer:

Amikor megjelenik egy riasztás, arról email értesítés érkezik.

Részletes riasztási adatokat küld a rendszer:

Amikor megjelenik egy riasztás, arról email értesítés érkezik. Amikor
megszűnik egy riasztás arról is e-mail
értesítés érkezik.

Riasztásoknak két típusa van.
Figyelmeztetések: A bekövetkezés előtt általában fél–három órával sor kerül a veszélyes
időjárási eseményekre figyelmet felhívó, szöveges formában megjelenő riasztás kiadására.

Előrejelzések: Előrejelzés adott napra, valamint a következő napra szóló, szöveges és
formában megjelenő figyelmeztető előrejelzés.
MACRO ECO-FARM KFT
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Mobil
A profil menüpont a kijelző jobb felső sarkában található ikonra kattintva hozható elő.
A Profil oldalon a felhasználó láthatja az előfizetésének típusát, módosíthatja személyes
adatait, állíthatja be a riasztási beállításokat.

Előfizetések
A felhasználók csak előfizetés után férhetnek hozzá a teljes MacroEcoFarm
funkcionalitáshoz. Előfizetés nélkül kizárólag a Példafarm nevű földet fogják látni, de annak
az adatait nem módosíthatják.

Web
Előfizetéshez nyissuk meg az előfizetések menüpontot. Ez a gomb csak akkor látszik, amikor
a felhasználónak nincsen aktív előfizetése.
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Az előfizetési csomag kiválasztása után (amennyiben a profil oldalon nem töltöttük még ki)
szükséges megadni a személyes adatainkat.
Végül a SimplePay oldalán véglegesíthetjük a fizetési tranzakciót.
A sikeres előfizetésről a MacroEcoFarm oldalán kapunk visszajelzést.

Mobil
Az előfizetések menüpont csak bejelentkezett felhasználóknak, a profilon menüponton belül
érhető el.
Az előfizetési csomag kiválasztása után (amennyiben a profil oldalon nem töltöttük még ki)
szükséges megadni a személyes adatainkat.
Végül a SimplePay oldalán véglegesíthetjük a fizetési tranzakciót.
A sikeres előfizetésről a MacroEcoFarm alkalmazásban kapunk visszajelzést.

Saját földek
Web
Kezdetben ez az oldal üres, ameddig nem adunk hozzá földet az Új föld gombbal.
Amennyiben több földünk van, a föld és növény szűrők segítségével tudjuk megszűrni a
megjelenített földjeinket.
MACRO ECO-FARM KFT
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Föld / növény hozzáadása
Föld hozzáadásakor a területünk keresésére beírhatunk EOV koordinátákat, vagy
megadhatjuk a GPS koordinátánkat is. Emellett kereshetünk település névre és a térképen
lévő jelölő használatával is kijelölhetjük területünket.
EOV koordináta megadása után rá kell kattintani az EOV > GPS gombra, hogy a térkép
frissüljön.
A járás automatikusan kitöltődik, amikor a fentiekben felsorolt keresési lehetőségek közül
valamelyiket használjuk. Amennyiben nem a megfelelő járást kapjuk, úgy manuálisan is
beállíthatjuk azt.

Új föld felvételekor még nincsenek növények hozzárendelve a földünkhöz.
A Növény hozzáadása gombbal tudjuk ezt megtenni.
Növény felvételekor dinamikus legördülő listából tudjuk kiválasztani a termesztett
növényünket.
Fontos megjegyezni, hogy először a növény Fajt kell megadni, aztán a Csoportját végül pedig
a Fajtáját.
Az öntözés típusa az öntözés támogatásánál fog szerepet játszani.
Kiválasztás után a Rögzít gombbal tudjuk hozzárendelni a földünkhöz a növényt.
MACRO ECO-FARM KFT
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Sikeres növény rögzítéskor megjelenik a Termesztett növények között a választott növény.
Minden felvett növény egy új sorban jelenik meg.
Egy földhöz annyi növényt tudunk felvenni, amennyi az előfizetésben fel van tüntetve.

A növény sora melletti törlés ikonra kattintva tudjuk eltávolítani az adott sort.
Ha befejeztük a növény(ek) hozzáadását akkor a Föld létrehozása gombbal menthetjük a
földünket.

Föld részletek
Földet a legördülő listából tudunk kiválasztani.
Egy felvett földnek a jobb oldali, sávjában az adott föld területi adatai, felvett növényei
vannak felsorolva.
A Szerkesztés gombra kattintva belépünk a föld szerkesztésébe (zöld), a szerkesztésen belül
pedig a Föld törlése gombbal (piros) pedig törölhetjük a kiválasztott földet.
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Ha az OMSZ időjárási riasztást ad ki, akkor a riasztás ikon (háromszögben a felkiáltó jel) a
riasztás szintjének megfelelő színre vált.
Az felvett föld időjárási része alatt vannak felsorolva az éppen aktív kártevők - kórokozók.
A kártevők és a kórokozók gombra kattintva további bontásban látható, hogy melyik
növényünket milyen károkozó támad(hat)ja.
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Egy károkozó nevére kattintva átkerülünk a választott károkozó Lexikon oldalára.

Mobil
Föld / növény hozzáadása
Az Új föld gombbal tudunk új földet felvenni.

Föld hozzáadásakor a területünk keresésére beírhatunk EOV koordinátákat, vagy
megadhatjuk a GPS koordinátánkat is. Emellett kereshetünk település névre és a térképen
lévő jelölő használatával is kijelölhetjük területünket.
Növényt felvenni a Termesztett növények melletti + jelre kattintva tudunk.
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Növény felvételekor dinamikus legördülő listából tudjuk kiválasztani a termesztett
növényünket.
Fontos megjegyezni, hogy először a növény Fajt kell megadni, aztán a Csoportját végül pedig
a Fajtáját.
Az öntözés típusa az öntözés támogatásánál fog szerepet játszani.

MACRO ECO-FARM KFT
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Kiválasztás után a Növény hozzáadása gombbal tudjuk hozzárendelni a földünkhöz a
növényt.

Föld részletek
A Saját földek menüben tudjuk kiválasztani melyik földünket akarjuk látni az oldal tetején
található legördülő listából.
Részletes adatokért kattintsunk a Részletes adatok gombra.
Ha valamelyik napra riasztást jeleztek, akkor azt az oszlopot a riasztás szintjétől függően
kiemeljük.
A riasztásoknak négy szintje van:

OMSZ riasztás nincs érvényben

Citromsárga OMSZ riasztás

MACRO ECO-FARM KFT
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Narancssárga OMSZ riasztás

Piros OMSZ riasztás

Az időjárás rész alatt látható MacroEcoFarm logóval ellátott sáv a reklámok helyét jelzi, itt
napra bontva lehet reklámokat elhelyezni.
Az második és harmadik részben az adott földön lévő kártevő és kórokozó riasztásokat
láthatjuk.
Elsőnek az összesített riasztást és utána növényekre bontva minden kártevő és kórokozó
aktuális állapotát külön-külön.

A kártevő / kórokozó nem aktív
Van aktív kártevő / kórokozó, de az opcionális
A kártevő / kórokozó aktív lesz pár napon belül
A kártevő / kórokozó aktív
A kártevő / kórokozó permetezve van
A kártevők nevére kattintva megjelenik nagyobb méretbe, ez azért jó, ha esetleg nem férne ki
vagy nem tudná elolvasni a felhasználó. Itt lehetőség van tovább ugrani a lexikonra, hogy
részletesebb információt kapjunk.
A negyedik és ötödik részben a Talajmunkára és Permetezésre vonatkozó információkat
láthatjuk

Földmunkára / Permetezésre alkalmas
Földmunkára / Permetezésre korlátozottan alkalmas
Földmunkára / Permetezésre nem alkalmas

Jelmagyarázat
Az ikonoknak a jelmagyarázata a Lexikon / Jelmagyarázat menüben is megtalálhatóak. Az
ikonok megegyeznek a web és mobil platformon.

MACRO ECO-FARM KFT

18

MACRO ECO-FARM KFT

19

Előrejelzések
Web
Az előrejelzések menü egy gyors áttekintést ad, hogy melyik földünkön van jelenleg
érvényes időjárási riasztás, valamint előrejelzés a talajmunkára vagy permetezésre.

Az időpontokra kattintva jelenik meg, milyen előrejelzés várható adott dátumra.

Mobil
Az előrejelzések menü egy gyors áttekintést ad, hogy melyik földünkön van jelenleg
érvényes időjárási riasztás, valamint előrejelzés a talajmunkára vagy permetezésre.

MACRO ECO-FARM KFT
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Az időpontokra kattintva jelenik meg, milyen előrejelzés várható adott dátumra.

Növényvédelem
A Növényvédelem oldalon listázva vannak növény fajtánként, azon belül pedig területenként
az éppen aktív károkozók. A növény neve alatt fel van tüntetve az éppen aktuális fenológiai
állapot is. Dekádváltáskor előfordulhat, hogy egyszerre két fenológiai állapotnak a képe van
kitéve.

Web
A károkozók nevére kattintva lenyílik a lexikonban is megtalálható információ adott
károkozóról.
A szűrők dinamikusak, tartalmuk függ egymástól. Az itt megjelenített előrejelzések 7 napra
szólnak.
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A riasztási ikonok megfelelnek a jelmagyarázatban szereplőkkel.

Mobil
Ez az oldal a felhasználóknak és a támogatóknak is hasznos lehet.
A felhasználó ajánlásokat kaphat a földjein lévő növényeihez, különböző védőszerekről,
külön-külön minden kórokozóra.
A támogatók, illetve védőszer gyártók pedig ajánlhatják a termékeiket.
Az oldalon kétféleképpen lehet szűrni a listát, növények szerint, illetve földek szerint.
Láthatjuk az adott növény milyen fenológiai állapotba van, illetve mely földeken termeszti a
felhasználó.
A hirdetéseket megjelenése:
Minden károsítóhoz több hirdetés rendelhető.

MACRO ECO-FARM KFT
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Ha valamelyik károsítóhoz több támogató is helyez el hirdetést, akkor véletlenszerűen ajánl
egyet az alkalmazás.
Ha csak egy hirdetés tartozik a károsítóhoz, akkor az jelenik meg mellette.
Ha a hirdetésre kattint a felhasználó, automatikusan átirányítja arra az oldalra, ahova a
támogató szeretné.

Országos meteorológia
Ezen az oldalon négy féle kategóriában kaphatunk információt közvetlenül az Országos
Meteorológia Szolgálat-tól, az egész országra vonatkozó különböző időjárási adatokról.
1. Radar
Itt nézhetjük a csapadékintenzitást és irányt az előző két órára vonatkozóan az egész
országra, illetve a különböző részeire fókuszálva.
2. Agrometeorológia
Itt a legördülő menüből kiválasztva megnézhetjük a képen látható kategóriákra
vonatkozó csapadékösszegeket országos viszonylatban.
3. UV sugárzás
Itt a legördülő menüből kiválasztva megnézhetjük a különböző UV sugárzási adatokat
országos viszonylatban.
Ezek az adatok minden évben május 1. és szeptember 30. között elérhetőek.
4. Vészjelzés
Itt a mai és a holnapi figyelmeztető jelzéseket láthatjuk, országosan és megyénként.
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Web
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Mobil

Naptárak
Ezen az oldalon a felhasználó a permetezéseit és öntözéseit tudja rögzíteni, visszanézni,
módosítani.
Alapértelmezetten összesítve minden földjére látja mit, hol, mikor permetezett le.
A legördülő menük segítségével tud szűrni növényre és földre, ugyanúgy, mint a Saját földek
oldalon, ha külön-külön szeretné ellenőrizni növényeit és földjeit.
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A naptárban a mai dátumtól 7 napra előre jelzi ki a rendszer a kártevő – kórokozó
előrejelzéseket. A permetezés zöld pajzzsal van jelölve.
Fontos, hogy a jelenlegi dátumnál korábbi károkozó riasztást nem jelenít meg sem a weboldal
sem a mobil alkalmazás!

Web
Egy dátumra kattintva láthatjuk, milyen károkozókra van aktív riasztásunk.
Az új esemény gombbal tudunk felvenni új permetezést, vagy új öntözést.

Öntözéstámogatás
Jelmagyarázat
Az ajánlott öntözés mértéke Liter / négyzetméter mértékegységben van megadva.
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Ikonok színezése

-

Erős vízhiány: számított vízigény nagyobb vagy egyenlő, mint 70%
Közepes vízhiány: számított vízigény nagyobb vagy egyenlő, mint 40%
Kezdődő vízhiány: számított vízigény nagyobb vagy egyenlő, mint 10%

Öntözés támogatás áttekintés
Öntözés felvételekor a rendszer néhány percen belül, automatikusan kiszámítja az öntözés
mennyiségét.
Ezen felül minden nap ezekben az időpontban fut le:
-

01:00
10:00
11:45
15:00

Erre azért van szükség, mert az OMSZ-től kapott friss időjárási adatok alapján újra lesznek
számolva az ajánlott öntözési mennyiségek.

Öntözés támogatás - WEB
Ahhoz, hogy egy növényhez öntözést tudjon számolni a rendszer, a növény felvételekor be
kell állítani milyen a növényhez tartozó öntözés típusa.
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Öntözés típusának a kiválasztása

Öntözés felvétele
Öntözés felvételéhez nyissuk meg a Naptárak oldalt.

MacroEcoFarm kezdőoldal

Naptárba rögzítéskor válasszuk ki, melyik napra szeretnénk adatot rögzíteni (1-es pont). Ezt a
dátumot a későbbiekben van lehetőségünk módosítani.
Miután kiválasztottuk a dátumot kattintsunk az Új esemény gombra (2-es pont).
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Új esemény rögzítése

A megjelenő Új esemény rögzítése felugró ablakban töltsük ki a mezőket a megfelelő
adatokkal.
Fontos, hogy az eseménytípusnak az Öntözést válasszuk.

Új öntözés rögzítése

Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a megfelelő dátumra kattintva láthatjuk az
öntözésünk sorát. A naptárban kék karikával van jelölve az a nap, ahol történt öntözés.
Jelen példában 2021-05-26-án történt egy öntözés, ahol az öntözött mennyiség 10 l/m2 volt.
A sorok végén található ikonokkal tudjuk szerkeszteni, vagy törölni a bejegyzéseket.
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Öntözések megtekintése

Ajánlott öntözési mennyiségek megtekintése
Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a Saját földek oldalon válasszuk ki azt a földet vagy
növényt, amire szeretnénk rászűrni. Jelen példában az Öntözés nevű földre lett rászűrve.
Fontos, hogy az öntözés rögzítése után néhány percet vesz igénybe a rendszernek az öntözési
mennyiségek kiszámítása.
Kattintsunk az Öntözés lenyitható gombra.

Saját földek, ajánlott öntözések megtekintése
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Saját földek, ajánlott öntözések megtekintése

Öntözés támogatás – iOS
Ahhoz, hogy egy növényhez öntözést tudjon számolni a rendszer, a növény felvételekor be
kell állítani milyen a növényhez tartozó öntözés típusa.
Válasszuk ki azt a földet ahová az új növényt szeretnénk felvenni, vagy egy meglévőhöz
akarunk öntözés típust beállítani (1-es pont).
Kattintsunk a föld szerkesztés ikonjára (2-es pont).

Föld szerkesztése, iOS

MACRO ECO-FARM KFT

31

Növény hozzáadása, iOS

Öntözés felvétele
Öntözés felvételéhez nyissuk meg a Naptárak oldalt.

Naptár, iOS

Új öntözés felvételéhez kattintsunk az Új bejegyzés gombra.
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Öntözés felvétele, iOS

A megjelenő Öntözés felvétele ablakban töltsük ki a mezőket a megfelelő adatokkal.
Fontos, hogy az eseménytípusnak az Új öntözést válasszuk.
Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a megfelelő dátumra, vagy a Bejegyzések gombra
kattintva láthatjuk a rögzített öntözésünket.

Bejgeyzések, iOS

Egy bejegyzésre kattintva lehet megtekinteni illetve törölni magát a bejegyzést.
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Öntözés részletei, iOS

Ajánlott öntözési mennyiségek megtekintése
Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a Saját földek oldalon válasszuk ki azt a földet,
amire szeretnénk rászűrni. Jelen példában az Öntözés nevű földre lett rászűrve.
Fontos, hogy az öntözés rögzítése után néhány percet vesz igénybe a rendszernek az öntözési
mennyiségek kiszámítása.
Kattintsunk a Részletes adatok gombra.

Saját földek, iOS

A föld részletei oldal alján találhatók az ajánlott öntözési értékek. Jelen példában a sok esőzés
miatt nincs kiírva ajánlott öntözés.
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Ajánlott öntözések, iOS

Öntözés támogatás – Android
Ahhoz, hogy egy növényhez öntözést tudjon számolni a rendszer, a növény felvételekor be
kell állítani milyen a növényhez tartozó öntözés típusa.
Válasszuk ki azt a földet ahová az új növényt szeretnénk felvenni, vagy egy meglévőhöz
akarunk öntözés típust beállítani.
Kattintsunk a föld szerkesztés ikonjára.

Új növény hozzáadása, Android
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Növény hozzáadása, Android

Öntözés felvétele
Öntözés felvételéhez nyissuk meg a Naptárak oldalt.

Naptár, Android

Új öntözés felvételéhez kattintsunk az Új bejegyzés gombra.
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Öntözés felvétele, Android

A megjelenő Öntözés felvétele ablakban töltsük ki a mezőket a megfelelő adatokkal.
Fontos, hogy az eseménytípusnak az Új öntözést válasszuk.
Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a megfelelő dátumra, vagy a Bejegyzések gombra
kattintva láthatjuk a rögzített öntözésünket.

Bejegyzések, Android

Egy bejegyzésre kattintva lehet megtekinteni illetve törölni magát a bejegyzést.
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Öntözés részletei, Android

Ajánlott öntözési mennyiségek megtekintése
Miután sikeresen rögzítettük az öntözést, a Saját földek oldalon válasszuk ki azt a földet,
amire szeretnénk rászűrni.
Fontos, hogy az öntözés rögzítése után néhány percet vesz igénybe a rendszernek az öntözési
mennyiségek kiszámítása.
Kattintsunk a kiválasztott földön Részletes adatok gombra.
A föld részletei oldal alján találhatók az ajánlott öntözési értékek. Jelen példában a sok esőzés
miatt nincs kiírva ajánlott öntözés.
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Lexikon
A lexikonban általános információkat találhatunk Növényekről és kártevőkről. Ebben a
menüben található az ikonok jelmagyarázata is.

Web
Lexikon menübe lépve a megszokott szűrőkön kívül használhatjuk a Növény típusa legördülő
listát, amivel szűkíthetjük a megjelenített tartalmat.
Egy növény nevére kattintva nyílik le annak adatlapja.

Mobil
Mobil applikációban a kezdőképernyőről juthatunk el a lexikonba. Kártevők és Növények
gombokkal.
A károsítók adatlapja közel megegyezik a növények adatlapjával.
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A károsító adatlapjának az alján lévő károsított növények felsorolásban, ha egy növény
nevére kattintunk, akkor annak a növénynek az adatlapjára kerülünk.
Itt egy listát találhatunk az alkalmazásban lévő növény típusokról, amikből ha kiválasztunk
egyet az alkalmazás átugrik az adott növény típus részleteire.
Ha konkrétan tudjuk, mely növényre vagyunk kíváncsiak a kereső mezőbe is ki kereshetjük
az adott növény típust.

Fórum
A Forum segítségével tapasztalatot cserélhetnek és jobb közösséget kovácsolhatnak az
agráriumban dolgozók.

Web és Mobil
Fő témák oldal
A Forumnak két része van, az egyik a normál, felhasználóknak szánt fórum, a másik pedig a
szakértői fórum, ami csak a szakértőknek elérhető.
A Felhasználóknak szánt fórumba két fő téma található, egy a kórokozókról egy pedig a
kártevőkről.
A lista elemeire kattintva elérhetik a fő témákon belüli al-témákat.
A normál fórumba új fő témákat csak admin jogosultsággal lehet felvenni.
A keresőmező használatával azonnal meg tudjuk keresni mi is érdekel minket.
Ehhez elsőnek ki kell választanunk milyen szinten szeretnénk keresni. Fontos, hogy csak
azonos szinten, illetve bentebb tudunk keresni.
Ez lehet fő téma, al-téma és Hozzászólás.
A szakértői fórumban a szakértők és az adminisztrátorok is tudnak új fő témákat felvenni, a
többi funkció ugyanígy működik.
Al-témák oldal
Itt az adott fő témán belüli al-témákat látjuk.
Al-témákat bármilyen jogosultsággal lehet hozzáadni, csak be kell jelentkezni.
A keresőmező itt is ugyanúgy működik, mint a fő témák oldalon.
A listában lévő elemekre kattintva megtekinthetők a hozzászólások.
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Az altémák az alábbi felépítéssel jelennek meg


Altéma keletkezésének dátuma



Címe



Ki indította



Ki írt utoljára



Mennyi hozzászólás érkezett eddig

Hozzászólások
Egyszerre maximum 15 hozzászólást jelenítünk meg egy oldalon, ha több hozzászólás
érkezett a témára, akkor az oldal lapozhatóvá válik.
Új hozzászólást bármely bejelentkezett felhasználó írhat.
Egy hozzászólás 3 részből épül fel
1. Fejléc
Ez tartalmazza, hogy mikor keletkezett és ki írta
2. Tartalom
Itt alapértelmezetten maximum 3 sornyi szöveget jelenítünk meg, hogy a gyengébb
teljesítményű telefonokon is gyorsabban jelenjen meg, illetve, hogy ne kelljen órákat
görgetni, ha a lap aljára szeretnénk érni.
Ha egy hozzászólás több mint 3 sor, akkor az ki lesz pontozva, ha a szövegre kattintunk végig
tudjuk olvasni az egészet.
3. Funkciók
Ez tartalmazza, hogy melyik hozzászólásra keletkezett a válasz, ha új hozzászólásként lett
felvéve és nem válaszként, akkor ez a rész üres. Ha van előzménye a hozzászólásnak, akkor
arra kattintva oda ugrik az oldal. A funkciók megjelenítése két féle képpen történik.
Ha a hozzászólást a felhasználó írta, akkor módosítani illetve törölni tudja, ha másik
felhasználó írta, akkor választ tud írni.

Kapcsolatok
Web és Mobil
Itt felsorolva láthatók a különböző MacroEcoFarm-os elérhetőségek.
Az e-mail címre kattintva e-mailt írhat a felhasználó, a telefonszámra kattintva pedig
felhívhatja azt a személyt, akit szeretne.
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Illetve egy található egy sablon, amit kitöltve és elküldve egy központi e-mail címre tud
küldeni kérdéseket, kéréseket és megjegyzéseket a felhasználó, vagy akár a támogatók is.

Szakértői oldal
A szakértői oldalak alatt lehetséges saját megfigyeléseket rögzíteni egy adott területhez és
növényhez (Megfigyelések).
Visszajelzéseket lehet rögzíteni a rendszer által számolt előre jelzésekre is. (Visszajelzések)
Ez a menüpont csak szakértők és adminisztrátorok számára elérhető!

Web
Szakértői megfigyelések
A megfigyelések oldalra lépve rögtön látjuk a
korábban felvett megfigyeléseinket.
Más szakértők megfigyeléseit nem láthatjuk!
A sorok végén lévő ikonokkal tudjuk
Szerkeszteni, Megtekinteni, Törölni, vagy
Duplikálni a megfigyelést.

Megfigyelés rögzítése
Megfigyelés rögzítésekor minden mezőt kötelezően ki
kell tölteni.
Az űrlap szerkezete változhat, attól függően, hogy kártevő
vagy kórokozó megfigyelést szeretnénk rögzíteni.
Megfigyelés módjától is változik a szerkezet.
Szakértői visszajelzések

Weboldal, Szakértői megfigyelések
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A visszajelzések oldalra lépve rögtön látjuk a
korábban felvett visszajelzéseinket.
Más szakértők visszajelzéseit nem láthatjuk!
A sorok végén lévő ikonokkal tudjuk
Szerkeszteni, Megtekinteni, Törölni a
visszajelzést.

Weboldal, Szakértői visszajelzések
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