Operationele Monitor

Pigmanager Everywhere naar MyAgroVision

Uw toegang tot MyAgroVision.com en AgroVision Analytics-rapportage instellen
1) U gaat naar Pigmanager Everywhere en tikt vanuit het hoofdscherm op de knop
uitwisseling gevolgd door My Agrovision, zoals aangegeven door de rode pijl in de
onderstaande afbeelding:

2) De volgende stap is klikken op instellingen. U krijgt dan een nieuw scherm te zien zoals
afbeelding 1.
3) Het scherm in afbeelding 2 hieronder zal verschijnen. Typ uw e-mailadres en
wachtwoord in. Zorg ervoor dat het wachtwoord minstens één hoofdletter, één cijfer
en één symbool (zoals #) bevat
4) Klik op “Registreer nieuwe gebruiker” weergegeven door de pijl in afbeelding 2.
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5) U ontvangt binnen enkele momenten een activeringsmail van AgroVision en u moet op
de link klikken om uw account te verifiëren. Controleer uw map met ongewenste email voor het geval deze daar is afgeleverd.
6) Zodra dit is gebeurd, gaat u terug naar Pigmanager Everywhere en klikt u weer op
uitwisseling, MyAgroVision en instellingen en logt u in met de eerder ingevoerde
gegevens.
7) U krijgt het onderstaande scherm te zien. Tik op de tuimelschakelaar om “Analytics
Reporting AgroVision” te activeren zodat het van grijs naar groen verandert, zoals
aangegeven door de rode pijl in onderstaande afbeelding:

8) Sluit het scherm door op de X-knop rechtsboven in het scherm te klikken, weergegeven
door de blauwe pijl hierboven.
9) Uw nieuwe analyserapporten worden ‘s nachts geactiveerd en zijn de volgende dag
toegankelijk via https://my.agrovision.com.
10)Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en vink het vakje aan met de tekst “Onthoud
mijn login”
11)Het kan zijn dat om uw 5 cijferige klantnummer gevraagd wordt vul deze dan in.
12)U ziet de pagina met de titel “Rapporten”, waar u een lijst met uw beschikbare rapporten
ziet. De eerste heet “Operationele Monitor”.
13)Tik op het tandwielpictogram (instellingen) aan de rechterkant en verander de
instellingen in de onderstaande instellingen en klik op OK:
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14)U kunt nu op Operationele Monitor klikken op de pagina Rapporten en er wordt een
nieuw tabblad geopend met uw rapport. Houd er rekening mee dat uw Operationele
monitor rapporten momenteel elke 24 uur s'nachts worden bijgewerkt.
U kunt enkele veel gestelde vragen en andere hulpdocumenten bekijken via.
https://help.myagrovision.com/nl/support/home

Mocht u problemen ondervinden of vragen hebben over bovenstaande, neem dan contact met ons op:
Email:

support@pigvision.com
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Copyright © 2021, 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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