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HOẠT ĐỘNG CANH TÁC CẢM BIẾN THÔNG MINH

DỮ LIỆU VỆ TINH QUẢN LÝ TÀI SẢN

Giải pháp CleverFarm thật dễ sử
dụng, và bạn sẽ dễ dàng thành
thạo các tính năng trong thời
gian ngắn.
Chỉ cần đăng ký và nhập dữ liệu
về trang trại của bạn hoặc liên hệ
nhân viên tư vấn của chúng tôi.

Không giới hạn số lượng

người dùng, thiết bị truy

cập, đăng nhập không

cần cài đặt.

Giám sát canh tác và

tuân thủ quy định an

toàn bảo vệ thực vật

Ngay cả bản miễn phí cũng ghi lại tất

cả hoạt động canh tác cơ bản. Hệ

thống tự động theo dõi việc tuân thủ

các quy định bảo vệ thực vật, sản phẩm

dùng để xuất khẩu.

Với ứng dụng CleverFarm, giám sát

kho lưu trữ của bạn thật dễ dàng. Bạn

có thể để mắt tới tồn kho hạt giống,

phân bón, nông sản, hoặc bất kỳ vật tư

nông nghiệp nào bạn cần.

Tính năng Farm Activity cốt lõi có thể

mở rộng để kết hợp các cảm biến IoT,

dữ liệu vệ tinh và kỹ thuật canh tác

chính xác.

CLEVERFARM HỖ TRỢ BẠN VẬN HÀNH TRANG TRẠI TỪ XA 

MỘT CÁCH HIỆU QUẢ - NGAY TRÊN MÁY TÍNH HOẶC ĐIỆN 

THOẠI THÔNG MINH.
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Chúng tôi là một trong những
doanh nghiệp tiên phong giới
thiệu giải pháp cảm biến online
cho nông dân. Với cảm biến,
bạn luôn được cập nhật tình
trạng của trang trại, nhà kho mà
không cần phải kiểm tra tận
nơi.

Công nghệ hiện đại nhất

Chúng tôi xây dựng dựa trên nền tảng

Công nghệ IoT mới nhất cho phép cảm

biến truyền dữ liệu đo cực kỳ hiệu quả mà

vẫn đảm bảo được tuổi thọ dài lâu.

Cập nhật mỗi 30 phút

The data is refreshed every 30 minutes,

so you’ll always be kept up-to-date

on what’s happening on your farm.

Dữ liệu được cập nhập mỗi 30

phút, vì vậy bạn luôn nắm được

điều gì đang xãy ra tại trang trại.

Bản đồ hiển thị rõ ràng

Bản đồ cho biết vị trí chính xác của tất

cả cảm biến. Chỉ với một cú click

chuột, bạn đã có thể thấy chỉ số hiện

tại và trung bình. Bạn cũng có thể xem

dữ liệu chi tiết, biểu đồ, trong ngày,

trong tuần, tháng hay năm.

Lữu trữ dữ liệu

Trong ứng dụng, bạn có thể xem lại lịch sử

hoặc dữ liệu cũ, từ ngày đầu tiên lắp đặt

cảm biến đến nay bao gồm cả cảm biến đã

không còn sử dụng nữa.

Xuất dữ liệu, báo cáo

Toàn bộ dữ liệu từ cảm biến có thể tải về

dưới dạng excel. Danh sách sẽ thể hiện

nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa theo giờ.

THỜI TIẾT TRANG TRẠI BÂY GIỜ NHƯ THẾ NÀO?

BẠN CHỈ CẦN VÀI GIÂY TRÊN MÁY TÍNH ĐỂ BIẾT ĐƯỢC.
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BẢN ĐỒ THỂ HIỆN

XUẤT BÁO CÁO

CÔNG NGHỆ IOT

LỮU TRỮ DỮ LIỆU



Dựa vào hình ảnh chụp từ vệ
tinh, bạn có thể đánh giá sự
thay đổi các đặc tính trong đất,
tiên đoán tình trạng trong
tương lai và xây dựng các sơ
đồ canh tác cho nhiều loại cây
giống, phân bón nhằm tối ưu
hóa cây trồng và chi phí canh
tấc trên từng hecta.

Đánh giá dữ kiện

CleverFarm so sánh tình trạng đất đai hiện

tại của bạn với lịch sử 10 năm về trước

thông qua dữ liệu vệ tinh. Phân tích này cho

phép bạn phân bổ trang trại một cách hiệu

quả hơn,đồng thời xác định khu vực có

nguy cơ dịch bệnh trong quá khứ.

Giám sát thông minh

Mỗi hai tuần, chúng tôi cung cấp cho bạn

thông tin cập nhật mới nhất về quá trình tăng

trưởng của cây trồng theo các tiêu chí sinh

học như mức diệp lục, hàm lượng nước trong

tán lá và chỉ số diện tích lá (Leaf Area Index-

LAI)

Bản đồ canh tác chính xác

Trong ứng dụng, bạn dễ dàng xây dựng

các bản đồ canh tác hoặc theo dõi riêng

như hàm lượng phân bón, tỉ lệ hạt giống

hoặc tình trạng đất. Bạn có thể tải bản đồ

này đến các thiết bị máy móc nông

nghiệp giúp bón phân tưới nước gieo

giống chính xác như trên bản đồ.

Tất cả thông tin trên cùng một nền tảng

Trong ứng dụng, bạn có thể kiểm tra quá

trình tăng trưởng, hàm lượng diệp lục, lượng

nước, chỉ số lá cây, cũng như tỉ lệ gieo giống

và phân bón. Toàn bộ thông tin đều được

lưu trữ tại một nơi duy nhất! Chưa bao giờ

theo dõi cây trồng và đánh giá tình trạng đơn

giản như thế.

BÀ CON NÔNG DÂN GIỜ ĐÂY ĐÃ CÓ THỂ TRUY 

CẬP VÀO DỮ LIỆU VỆ TINH CHO TRANG TRẠI.
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CHƯA BAO GIỜ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TRANG TRẠI DỄ DÀNG NHƯ THẾ
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Nhờ vào tính năng Quản lý tài
sản, bạn đã có thông tin tổng
quát về trang trại, những hợp
đồng đơn hàng đang xử lý
cũng như đội vận tải, máy
móc thiết bị.

Dễ dàng xem lại đơn hàng

Bằng việc kết nối dữ liệu canh tác và thu

hoạch, bạn luôn được cập nhật thông tin 

tổng quát về các trang trại. Cùng với các

thông tin hữu ích khác, sẽ được thể hiện

qua bảng biểu, giúp bạn dễ dàng quản lý

và lưu ý đơn hàng.

Quản lý xe hàng, máy móc

Bạn dễ dàng quan sát các chuyển động

của xe tải, máy móc trên đồng ruộng

thông qua định vị GPS.

QUẢN LÝ MÁY MÓC

ĐẢM BẢO AN NINH ĐỊNH VỊ XE TẢI

QUẢN LÝ NÔNG TRẠI



info@cleverfarm.vn

www.cleverfarm.vnHãy bắt đầu ngay hôm nay!

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VỚI CHI PHÍ HỢP LÝ CHO BÀ CON

HÃY TRẢI NGHIỆM VỚI ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ

FREE

Thông tin tổng quát

Ứng dụng CleverFarm dễ dàng lưu trữ lịch

canh tách và các hoạt động nông nghiệp,

quản lý kho hạt, kho thành phẩm và báo cáo

Tất cả đều miễn phí.

Cảm biến thông minh

Chi phí đầu tư cảm biến được tính theo số

lượng thiết bị sử dụng và chỉ cần trả thuê

bao theo năm. Ngoài ra thiết bị được sản

xuất tại Châu Âu hoạt động bền bĩ từ 3-5

năm mà không cần phải thay thế, sửa chữa.

Dịch vụ dữ liệu vệ tinh

Chi phí sử dụng vệ tinh và dịch vụ đi kèm tùy

theo quy mô của trang trại. Bạn có thể bắt đầu

với quy mô nhỏ và tăng dần sau này.

Quản lý tài sản, vật tư

Quản lý tài sản và vật tư nông nghiệp bao

gồm: Quản lý trang trại, giám sát máy

móc trang thiết bị và đảm bảo an ninh.

Save time and money!


