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Co jeszcze na platformie eDWIN?

Wirtualne 
Gospodarstwo i 

eODR 
Prezentowane wcześniej aplikacje

Aplikacja poletkowa
Aplikacja dla doradców na smartfony wspierająca zbieranie 

danych i przeprowadzanie sygnalizacji agrofagów oraz 

walidacji modeli wspomagania decyzji

Usługa śledzenia 
pochodzenia

Usługa umożliwiająca rolnikom włączenie śledzenia swoich 

produktów z pól zdefiniowanych w Wirtualnym 

Gospodarstwie, a konsumentom dostęp do tych danych

Raportowanie 
danych

Raporty, zestawienia, mapy, alerty - przeznaczone dla instytucji 

samorządów, administracji publicznej i nie tylko

Udostępnianie 
danych meteo

Wszystkie dane zbierane w systemie sieci stacji 

meteorologicznych udostępniane publicznie



eODR - moduł monitoringu

Moduł monitoringu służy w systemie eODR do realizacji zadań związanych z obserwacjami polowymi pod kątem występowania 

agrofagów. Moduł ten jest powiązany poprzez API z aplikacją mobilną, która jest narzędziem pozwalającym wprowadzać raporty 

dotyczące obserwacji.

W module monitoringu możliwe jest definiowanie punktów monitoringu, przegląd wykonanych raportów oraz zarządzanie słownikami 

dla aplikacji mobilnej.



eODR - moduł administracji

Moduł administracji zawiera funkcjonalności ukierunkowane na zarządzanie użytkownikami, strukturą organizacyjną jednostek 

doradztwa rolniczego, rolami oraz uprawnieniami, a także klientami dla usługi jednolitego logowania doradców.



Aplikacja polowa

Aplikacja polowa może być pobrana z 

poziomu sklepu Google Play. Dostęp 

do zasobów aplikacji posiadają 

wyłącznie użytkownicy systemu eODR. 

W aplikacji można wybrać punkt 

monitoringu, przeglądać lokalne 

raporty oraz dodawać nowe 

obserwacje powiązane z wybranym 

punktem monitoringu.

APLIKACJA PRZEZNACZONA DLA 

DORADCÓW PROWADZĄCYCH 

SYGNALIZACJĘ AGROFAGÓW



E-usługa

Śledzenie pochodzenia produktów

uprawa produkt sklep

wirtualne pole

0100101111001101

kod cyfrowy produktu 

i informacje o jego 

pochodzeniu
barcode dla konsumenta



E-usługa

Śledzenie pochodzenia produktów

● rolnik decyduje o śledzeniu produktu z danego pola

● rolnik samodzielnie włącza śledzenie w Wirtualnym Gospodarstwie, otrzymuje on 

barcode do wydruku i dołączenia do produktu

● usługa internetowa dla twórców aplikacji udostępniająca informacje o produkcie i jego 

pochodzeniu

● usługa przygotowana dla firm tworzących oprogramowanie, aplikacje, dla 

sprzedawców i przetwórców żywności

● odbiorcami końcowymi są konsumenci żywności

● pilotażowa aplikacja dla konsumentów



E-usługa

Raportowanie zagrożeń

● dane statystyczne

● ryzyka występowania agrofagów

● usługi modeli wsparcia decyzji

● regionalizacja

● dostęp dla instytucji administracji 

publicznej, samorządów, nauki, firm 

● dostosowanie do potrzeb odbiorców

● reużycie danych i usług

● dane, API, widgety



E-usługa

Udostępnianie danych meteorologicznych

Dostęp do usługi będzie zapewniony poprzez zróżnicowane kanały dostępu

● interfejs programistyczny dla podmiotów wytwarzających własne oprogramowanie 

dziedzinowe

● interfejsy użytkownika w systemach Wirtualne Gospodarstwo oraz eODR

Zewnętrzne 

aplikacje

uproszczony schemat działania e-usługi udostępniania danych meteorologicznych


