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Az adatok betakarítása 

Szerző: Nagy Dávid 

AgroVIR Kft. 

 

Az AgroVIR független piaci szereplő, amely saját fejlesztésű, felhő alapú megoldásaival 

segíti a gazdálkodókat. 

 

Mi az az AgroVIR? 

Az AgroVIR-t a gyakorlat hívta életre. Egy összetett 

vállalatirányítási, termelésirányítási, és döntéstámogató 

rendszer, mely a mezőgazdaság vállalkozások termelési 

folyamatainak ellenőrzésére, tervezésére készült. 

Egyrészt segít abban, hogy az adatokat átlássuk, 

elemezzük, másrészt támogatást ad ahhoz, hogy ezekből az 

adatokból meghozzuk a helyes döntéseket. Konkrétan 

azokat a döntéseket, amelyekkel költséget lehet 

csökkenteni, amelyekkel hatékonyabbak lehetünk. 

 

Ha valaki vásárol egy Vezető Információs rendszert, akkor azt szeretné, hogy a 

rengeteg adatból a döntéseihez minél több hasznos információ álljon rendelkezésére, de 

ehhez az adatokat folyamatosan rögzíteni kell a rendszerben. Emellett az adminisztráció 

csökkenését is elvárják egy ilyen rendszer bevezetése után (jogosan). 

Mi az, ami napi adminisztrációs problémát okoz, és sok energiát emészt fel egy 

gazdaság életében és akár még a döntéseket is hátráltatni tudja a hiánya? Ezek a 

végrehajtott Munkaműveletek rögzítései, adminisztrálása! 

 

Egy kis adatbázis elemzés után a következő eredményeket kaptuk 3 különböző méretű 

(500, 900, 4000 ha) cég átlagát véve:  

 Átlagosan 1285 db táblás munkaműveletet kell rögzíteni egy naptári év során. 

 Ami egy átlagos 6 perces rögzítési idővel számítva 7707 perc = 128,5 óra, ami 8 órás 

munkanappal számolva 16 munkanap jelent egy évben. 

 Folytatva a gondolatmenetet, egy őszi búza tábla időszak esetén ez átlagosan 20-25 db 

munkaműveletet jelent, ami nagyjából 2,25 óra adminisztrációval töltött idő ennél az 

egy táblánál. 

 

Ezért elkezdtünk azon dolgozni, hogyan is tudnánk minél egyszerűbben és 

automatizáltabban beemelni a rendszerbe ezen adatokat és eközben a következőkkel 

szembesültünk: 

1. Az első gondolat az volt, hogy a legtöbb helyen már meglévő, valamely flottakövető 

rendszerből kinyert adatokat fogjuk érkeztetni a rendszerbe. Igen ám, de azt 
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tapasztaltuk, hogy a legjobb esetben is a kezelő, a gépkapcsolat és a tábla került 

rögzítésre, viszont hiányzott a munkaművelet típusa. 

 

2. Másik probléma, pedig az volt, hogy a munkavállalók teljes munkaidejének 

dokumentálása itt nem kerül rögzítésre ugyanis itt az egyéb elvégzett munkákat 

nem lehet rögzíteni pl. a javítás, fűnyírás, festés, állattartó telepi munka stb. 

 

Így arra jutottunk, hogy egy applikációt kezdünk el fejleszteni, ami egy elektronikus 

munkalap, egy munkaerő nyilvántartás és egy egyszerűsített flottakövető rendszer ötvözete 

és még egy kicsit több is, ugyanis itt az agronómus kollégáknak is lehetőségük van a táblákra 

kijuttatott termékek rögzítésére, akár a táblaszélén is. 

 

És ha ezt elkezdik használni mi és mennyi is a haszna? 

Az applikáció segítségével az adminisztrációs időt, akár 1/6-ra is sikerült csökkenteni. 

Ami azt jelenti, hogy 16 nap helyett 2-3 napot kell egy év során a munkalapok 

adminisztrációjával tölteni.  

 


