Monitor Produkcji
PigVision

Konfigurowanie dostępu do MyAgroVision.com i PigVision Analytics.
1. Przejdź do PigVision i z ekranu głównego, użyj przycisku MyAgroVision w
prawym dolnym rogu ekranu, oznaczony strzałką na zdjęciu poniżej:

2. Aby skonfigurować konto, naciśnij przycisk "Zarejestruj nowego użytkownika",
jak pokazano na rysunku 1 poniżej.
3. Pojawi się ekran na rysunku 2 poniżej. Wpisz swój adres e-mail, a następnie
hasło i powtórz hasło. Upewnij się, że hasło zawiera co najmniej jedną literę,
jedną cyfrę i jeden symbol (np. #)
4. Kliknij przycisk "Zarejestruj nowego użytkownika" oznaczony strzałką
na rysunku 2.
Rysunek 1
Rysunek 2
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5. Po otrzymaniu e-maila aktywacyjnego od AgroVision należy kliknąć na link, aby
zweryfikować swoje konto. Należy sprawdzić folder spam czy e-mail omyłkowo
tam nie trafił.
6. Następnie, wracając do PigVision i ikony MyAgrovision w prawym dolnym rogu
ekranu należy zalogować się przy użyciu danych wprowadzonych wcześniej.
7. Widoczny będzie ekran poniżej. Przesunięcie przełącznika, aktywuje opcję
"Analytics Reporting AgroVision", zmieni on kolor z szarego na zielony, jak
pokazano na poniższym rysunku (czerwona strzałka):

8. Następnie należy zamknąć ekran, klikając przycisk x w prawym górnym rogu
ekran (niebieska strzałka).
9. Nowe raporty analityczne zostaną aktywowane w ciągu 24 h i będą dostępne
następnego dnia za pośrednictwem przeglądarki internetowej, pod
adresem https://my.agrovision.com
10. Aby zalogowac się do portalu należy wpisać adres e-mail, hasło i zaznaczyć pole
z napisem "Zapamiętaj mój login"
11. Jeśli system poprosi o 5-cyfrowy numer klienta, można go znaleźć w programie
PigVision klikając wybierz stado. Będzie on widoczny w kolumnie Agrovision
customer no. W razie trudności prosimy o kontakt z nami.
12. W zakładce „Raporty", widoczna jest lista dostępnych raportów. Pierwszy z nich
nosi nazwę "Monitor Produkcji".
13. Należy naciśnąć ikonę „Ustawienia” po prawej stronie ekarnu, ustawić pola
wyboru jak pokazano poniżej i kliknąć OK:
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14. Teraz można wybrać „Monitor Produkcji” w zakładce Raporty. Otworzy się on w
nowej karcie przeglądarki Należy pamiętać, że obecnie raporty Monitora
Produkcji są aktualizowane raz dziennie.

Odpowiedzi na często zadawane pytania dostępne są pod adresem:
https://help.myagrovision.com/pl/support/home
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Jeśli napotkane zostaną jakiekolwiek problemy lub pojawią się pytania dotyczące powyższych,
skontaktuj się z nami:

Copyright © 2020, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if
necessary, without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and
omissions on the manual but does not accept any responsibility or liability for damage of any
kind arising from the use of this manual; whether this damage is direct or indirect. If you
discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or one of its agents and we will make
corrections for the next release.
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AgroVision Headquarters
Wilmersdorf 50 | 7324 AC
PO Box 1195 | 7301 BK
Apeldoorn, The Netherlands

Phone: +31 570 664 111
E-mail: info@agrovision.com
www.agrovision.com

