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Datautbyte med CLAAS Telematic 

Förutsättningar Datautbyte med CLAAS Telematic är en tilläggsmodul till 

Näsgård Karta Opti och Karta Advicer. 

Det går i modulen att: 

1. Ladda upp fältgränser från Näsgård till CLAAS, detta 

görs år för år 

2. Ladda ned skördedata för aktuellt skördeår från CLAAS 

till Näsgård 

Uppsättning för datautbyte  

För att du skall kunna utbyta 

data med CLAAS Telematic 

skall du ange 

inloggningsuppgifterna till 

CLAAS i Näsgård. Dett gör du 

genom att: 

1. Välja driftsenheter 

2. Klicka i kolumnen 

CLAAS i driftsenhets 

raden. 

3. Välj CLAAS login 

 
 

Ange dina inloggnings-

uppgifter till CLAAS Telematic 

och välj Login 

 
 

Godkänn data utbyte.  
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Därefter  

1. Klickar du på knappen i 

kolumnen CLAAS 

2. Väljer den driftsenhet i 

CLAAS som du vill 

utbyta data med 

3. Godkänn detta 

Nu är uppsättningen klar och 

du kan öppna driftsenheten 

igen. 

 

Ladda upp fältgränser till CLAAS Telematic 

Förutsättningar Fältgränser som laddas upp blir aktiva i CLAAS för det aktuella 

året i CLAAS, t.ex. laddas 2021 års fältgränser upp från 

Näsgård används dessa i CLAAS från 1 januari till 31 

december 2021. Tiden går dock att ändra i CLAAS Telematic 

manuellt för respektive fält. 
 

Fältgränser behöver inte 

finnas innan skörd.  

Du behöver inte ladda upp fältgränser innan skörd, utan detta 

kan göras även efter skörden är avslutad. CLAAS beräknar 

automatisk om skördedatan efter att fältgränser laddats upp. 

Har du inga fältgränser för fältet i CLAAS, kan du ändå ladda 

ned skördedata till Näsgård och därefter manuellt rita in 

fältgränsen 
 

För att ladda upp fältgränser: 

1. Visar du kartan på 

skärmen. 

2. Välj Data 

3. Och CLAAS datautväx-

ling 

 
 

Nu öppnas data utbytes 

dialogen den har 3 olika delar: 

1. Fält som finns i 

Näsgård Karta 

2. Fält som finns i CLAAS 

3. Visar skördekartering 

som är nedladdade till 

Näsgård. 
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Du kan välja vilka fält som 

skall laddas upp: 

1. Genom att i kolumnen 

valt bocka för de fält 

som skall laddas upp 

till CLAAS, du kan t.ex. 

välja att inte ladda upp 

fält med träda  

2. Därefter tryck på 

Ladda upp valda fält 

 
 

Går överföringen bra kan du: 

1. Se fältnamnen även i 

CLAAS delen 

2. Och statusen blir ok. 

Nu kommer CLAAS att göra 

beräkningar utifrån de 

uppladdade fältgränserna. 

Beroende på antalet fält kan 

detta ta någon tid   
 

När beräkningen är klar i 

CLAAS visas i kolumnen 

Avkastning om det finns 

skördedata för respektive fält 

 
 

 

 

 

 



 

Datautbyte med CLAAS Telematic 
Manual senast ändrad 2021-05-27 

 

Sida 4 

 

Skapa skördekartor 

Du kan skapa skördekartor för 

ett fält åt gången eller för 

flera fält samtidigt med 

samma förutsättningar. 

1. Genom att klicka på 

rubriken gröda 

2. Blir fälten grupperade 

efter gröda 

3. Och du kan enkelt 

markera fält med en 

gröda 

4. Därefter väljer du 

Hämta skördedata för 

valda fält (detta kan ta 

någon tid beroende på 

antalet fält) 

 

 

Nu har 

1. Skördedata laddats 

ned till Näsgård och 

lagts i kartor för 

respektive fält 

2. Markera därefter de du 

vill öpna 

3. Och Öppna valda 

skördekartor 

 

 

Nu visas skördekartorna på 

skärmen och du skall 

interpolera dessa: 

1. Öppna jobb info 

2. Bocka för aktiv för 

avkastning 

3. Klicka i kolumnen 

färgskala 

4. I gruppen väljer du 

Avkastning 

5. Och lämplig färgskala 

6. Välj godkänn 

OBS, du kan skapa egna 

färgskalor om du vill ha en 

annan indelning i dessa.  
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Välj därefter: 

1. Beräkna 

2. Färglägg aktivt lager i 

alla öppna analyskartor 

3. Använd samma 

skalor… 

4. Godkänn med OK 

 
 

Genom att 

1. Klicka på en karta  

2. Blir den aktiv 

3. Du kan då se hur 

många % av fälten 

som finns inom varje 

avkastningssteg 

 
 

Du kan även få nyckeltal för 

fältet genom att: 

1. Skifta till fliken Jobb 

2. Nyckeltal som total och 

snitt skörd visas, samt 

arbetstid och diesel 

förbrukning 

 
 

Uppgifterna är nu sparade i 

Näsgård Karta och kan öppnas 

genom att: 

1. Välja jobb översikt 

2. Avgränsa på Avkast-

ning 

3. Välja att öppna en eller 

flera kartor 
 

 


