
Gestão de Dados Agrícolas

Conecte toda a operação  
de sua fazenda  
com o Trimble Ag Software

TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA



PODEROSO MOBILE APP
Nenhuma outra plataforma de software tem mais 
poder em seu aplicativo. Acesse seus dados a qualquer 
momento para tomar decisões inteligentes e rentáveis em 
tempo real.

FINANÇAS NA PALMA DA MÃO
Acompanhe facilmente seus custos de produção em cada 
talhão para que você tenha conhecimento em tempo real 
sobre as despesas e cálculos de equilíbrio durante toda 
a safra. Atrelado ao mapeamento poderá gerar mapas 
de lucratividade para que você possa acessar cada 
talhão e ver quais práticas de agricultura de precisão são 
mais lucrativas.

SIMPLES MAPEAMENTO DE PRECISÃO
Transfira dados dos displays da Trimble® e de muitas 
outras empresas. Temos acordos de API com os principais 
fabricantes de equipamentos para fluxo de dados sem fio 
e compatibilidade com USB, suportando quase todos os 
sistemas de agricultura precisão.

Conecte toda a operação da 
sua fazenda com uma solução 
de software inovadora e 
totalmente integrada que 
transformará a maneira como 
você produz. 

Nossa simples e poderosa plataforma de software, 
une toda a sua operação agrícola e está disponível 
em qualquer dispositivo, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

O Trimble Ag Software é uma parte integrante da 
solução Connected Farm® da Trimble, um conjunto 
unificado de aplicações de agricultura de precisão 
abrangendo todos os aspectos do gerenciamento 
agrícola moderno.

Conecte sua fazenda O novo recurso AutoSync™ sincroniza automaticamente linhas de guia, nomes de 
talhões, limites, pontos de referência e informações do operador em todos os seus dispositivos conectados - displays Trimble  
TMX-2050™ e GFX-750™, Trimble Ag Software em seu computador ou em qualquer dispositivo móvel. Uma vez ativado, o AutoSync 
funciona em segundo plano para manter todos os seus dados sincronizados, eliminando os aborrecimentos com USB e reduzindo o 
potenciais erros humanos. O recurso AutoSync está incluído nas soluções de software Farmer Core, Farmer Fit e Farmer Pro.

Economize tempo —  compartilhe dados da fazenda em todos os dispositivos em tempo real, eliminando problemas de entrada  
dupla e USB.

Melhore a eficiência — Automatize fluxos de trabalho críticos para tomar decisões inteligentes durante a safra que melhorem  
o resultado final. 

Reduza erro humano — Melhore a integridade do registro de campo e agilize a entrada de dados com um software que se sincroniza 
automaticamente.

Gerar lucro — acompanhe seu custo por hectare para que você possa tomar decisões inteligentes durante a safra.
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Principais Benefícios



Características dos Pacotes 

Farmer Core Farmer Fit Farmer Pro

Configuração 
da Fazenda

Logins de Usuários1 5 usuários 5 usuários 5 usuários

Gestão de cliente/fazenda/talhão com limites X X X

Sincronizar dados do Desktop para nuvem X X X

Mapear pontos de referência com aplicativo  móvel (pontos, linhas e limites) X X X

Operações 
da Fazenda

Gerenciar linhas de guia X X X

Inclui AutoSync para sincronizar linhas de guia e outros dados para todos os dispositivos Trimble 
conectados 2 X X X

Importe/Exporte ou use APIs com outras empresas para acessar dados de/para displays de 
agricultura de precisão X X X

Processar os dados de colheita com a ferramenta yield cleaning X X X

Rastrear localizações, status e utilização de equipamentos X

Criar e atribuir Ordens de Serviço e monitorar o estado de cada ordem X

Registros 
da Fazenda

Criar planos de colheita detalhados X X X

Adicionar materiais e acompanhar compras e uso por talhão com custos X X X

Imprima um relatório de “Comprovação de Aplicação” que contém mapa de cobertura  
e detalhes de cada tarefa X X X

Inclui software desktop de gerenciamento da fazenda com contabilidade básica (atualizações 
contínuas incluídas) X X

Veja o clima básico com a opção de aquisição do Ag Premium Weather X X

Insira registros de campo detalhados de sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes, colheita 
e outras aplicações X X

Ferramentas 
de Aplicação 
de Taxa 
Variável

Use ferramentas de desenho para criação de zonas de manejo com base no produtividade e 
outros dados geoespaciais X X

Crie mapas simples de prescrição com aplicações em taxas variáveis X

Utilize o aplicativo móvel para amostragem de solo por grade ou zona, incluindo navegação para 
os locais de amostragem X

Mercado 
de Grãos

Rastrear armazenamento em silos X

Gerenciar contratos de grãos X

Monitoramen-
to de Safra

Ver Crop Health Imagery para cada talhão3 X

Grave registros de visitas a campo  e crie recomendações de aplicação do produtos X

1. Logins adicionais de usuários podem ser adquiridos separadamente. 
2. O AutoSync conecta automaticamente todos os seus dispositivos móveis, computadores e 

monitores da Trimble (utilizando o software Precision-IQ™). Cada monitor Trimble conectado 
requer uma Display Connection com modem e plano de dados ou um adaptador Wi-Fi

3. Inclui até 4.000 hectares de imagens de saúde de culturas. Hectares adicionais podem 
ser adquiridos.
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AMÉRICA DO NORTE
Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Wesminster CO  80021  
EUA

agriculture.trimble.com/software
1-800-282-4103

© 2019, Trimble Inc. Todos os direitos reservados. Trimble, o logótipo do Globo e Triângulo,, e Connected Farm são 
marcas comerciais da Trimble Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AutoSync, GFX-750, Precision-IQ 
e TMX-2050 são marcas comerciais da Trimble Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedades dos seus 
respectivos proprietários. PN 022503-1777-POR (03/19)

Entre em contato com seu um Revendedor Trimble hoje

Os três pacotes de software da Trimble — Farmer Core, Farmer Fit, e Farmer Pro 
— oferecem níveis de funcionalidade que são personalizados para a operação da sua fazenda.

BRASIL
Trimble Brasil Ltda.
Av. José de Souza Campos,
900 -conj. 61
Nova Campinas, Campinas - SP
CEP: 13092-123
BRASIL
Tel.: +55-19-3113-7000


	022503-1777-POR_TAS Farmer Brochure_4pp_A4_0319_LR_pbp
	022503-1777-POR_TAS Farmer Brochure_4pp_A4_0319_LR



