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WARTO PRZYGOTOWAĆ PRZED DODANIEM PUNKTÓW MONITOROWANIA

BAZA TYPÓW PUNKTÓW MONITOROWANIA

Dodaj typy punktów monitorowania, jeśli chcesz, aby dane dostępne w MOBIpest były pełniejsze, co pozwala

łatwiej zarządzać pracą techników. 

PAMIĘTAJ!

Przyporządkuj preparaty do typu punktu

monitorowania. Pozwoli Ci to szybciej i łatwiej

znaleźć preparat na liście podczas pracy w terenie      

z aplikacją mobilną.

BAZA PREPARATÓW

Dodaj preparaty do bazy, aby móc łatwo dodawać preparaty do punktów monitorowania, liczyć ich zużycie.

PAMIĘTAJ!

Przyporządkuj preparat do odpowiedniej grupy

preparatów i typów punktów monitorowania, co

pozwoli Ci szybciej pracować w terenie.

KONIECZNIE!

Ustaw jednostkę miary. To szczególnie ważne, gdy

wybierasz metodę pomiaru aktywności szkodników

"spożycie preparatu" lub/i chcesz raportować

zużycie preparatów. 

ZRÓB TO!

Dodaj załączniki. Twój Klient będzie miał dostęp w

MOBIpest do pełnej dokumentacji, którą masz mu

obowiązek przekazać (karta charakterystyki). 



DODAWANIE PUNKTÓW MONITOROWANIA w aplikacji desktopowej

Wejdź w widok edycji OBIEKTU. Kliknij PUNKTY MONITOROWANIA.

Dodaj punkty monitorowania bez przypisanej strefy.

To dobra opcja, jeśli Obiekt jest niewielki, nie chcesz różnicować progów aktywności szkodników w

poszczególnych pomieszczeniach.

Progi aktywności ustawić możesz w bazie kategorii punktów monitorowania. Będą one jednakowe dla

wszystkich punktów monitorowania danej kategorii na wszystkich obiektach. 

Dodaj punkty monitorowania z podziałem na strefy.

To dobra opcja, jeśli Obiekt jest duży, pomieszczenia są zróżnicowane z punktu widzenia przeznaczenia i

chcesz ustawić różne progi - inne niż te w bazie kategorii punktów monitorowania lub/i zróżnicowane dla

każdej ze stref. 



USTAWIANIE PRÓGÓW AKTYWNOŚCI SZKODNIKÓW – punkty w strefach

O progach aktywności szkodników w aplikacji MOBIpest więcej tutaj: 

https://mobipest.eu/2021/03/18/metody-pomiaru-aktywnosci-szkodnikow/

Ikonka           włącza widok edycji progów aktywności

szkodników.

MONTAŻ PUNKTÓW MONITOROWANIA  – aplikacja mobilna 

Wybierz Klienta i Obiekt. Kliknij MONTAŻ PKT. MONIT.

Rozpocznij montaż punktów monitorowania na Obiekcie. 

Sczytaj nowy kod QR i przyporządkuj go do wybranego punktu monitorowania. 

Aplikacja podpowiadać będzie kolejne punkty monitorowania na podstawie danych ustawionych w aplikacji

desktopowej – typ punktu monitorowania, strefę. Poprosi o dołożenie preparatów –  podpowie te

przyporządkowanie do danej kategorii punktów monitorowania. (UWAGA! Lepy do lamp, wkłady do detektorów,

feromony należy również wpisać do bazy preparatów, jeśli chcesz, aby były widoczne w kartach kontroli.)

Po zakończonym montażu przejdź do zakładki KONIEC i wyślij montaż na serwer – kliknij 


