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NAVEGAÇÃO: Os 4 princípios básicos
Quando os dispositivos forem enviados, o Org Admin receberá um e-mail com as informações da
conta, junto com o passo a passo para acessar pela web e baixar o app. Ao instalar seu dispositivo
e fazer login no aplicativo web (https://app.arable.com), você será direcionado para a página Map.
O dispositivo instalado deﬁnirá o Map como “New” e precisará de um nome para a localização.
Caso tenha sido convidado para a conta por um Org Admin, você será direcionado para a página
Teams. Vamos começar com as quatro páginas principais:

1. Account
& Devices

3. Seasons

2. Teams

4. Alerts
& Activity

VOCÊ ESTÁ AQUI: Visão geral do Arable

Barra de navegação

VAMOS COMEÇAR

Conﬁgurações e notiﬁcações
Primeiro, vá até Account. Nesta página, você irá encontrar uma cópia dos Terms of Service (com informações
sobre garantia e substituição) e o Arable Data Privacy Statement. Você também pode mudar sua senha, gerar
chaves de API e garantir seu acesso à conta correta.
Aqui, você também pode adicionar seu número de celular para receber alertas via SMS e no seu telefone
(além de notiﬁcações push), consultar o Data Privacy Agreement, acessar o API Key e alterar as preferências
da unidade.

Para começar com a API, acesse
https://developer.arable.com/

CONFIGURAÇÕES
A página Devices ajuda a gerenciar o status de todos os seus dispositivos e monitorar os sensores conectados.

Devices Syncing: Active
Dispositivos nomeados que estão
enviando informações sobre
medições para os nossos servidores
pelo menos uma vez a cada 8,5
horas.
Devices Syncing: New
Os dispositivos novos serão exibidos
como Untitled na primeira instalação.
Após nomear a localização, o status é
atualizado para Ativo.

Inactive
Dispositivos instalados apresentando
problemas de campo. As principais
causas são bateria abaixo de 15% ou
falha do dispositivo em enviar as
medições para os nossos servidores
por mais de 8,5 horas.
Dormant
Dispositivos que enviaram uma
mensagem de desativação para o
sistema Arable e não estão mais
coletando dados.

Battery
Classiﬁcado em porcentagem baixa,
média e alta. Com menos de 30%,
corre risco de perder energia e pode
precisar ser conectado a uma fonte
para recarregar e, depois, ser
realocado permanentemente para
uma localização com mais luz solar
direta. Média deve ser monitorada
para quedas de carregamento. Alta é
bom, não requer nenhuma ação.

TEAMS: Visão geral

Em seguida, para conﬁgurar tudo, vá até a página Teams. Isso permitirá que você conﬁgure sua equipe, adicione
outros usuários, altere as permissões da conta e garanta o nível correto de acesso às informações da conta.

Nós projetamos a plataforma Arable para ser ﬂexível o bastante para atender usuários com diferentes
necessidades, desde operações granulares até a coleta de dados em grande escala, em vários locais diferentes.
Na página Teams, o Org Admin consegue ver todas as equipes, todos os dispositivos e membros associados à
conta. As equipes associam os usuários aos dispositivos. Em cada equipe, os membros recebem acesso ao
subconjunto de dispositivos associados à ela. Veriﬁque esta página e conﬁra se tem acesso às equipes certas e
ao subconjunto correto de dispositivos/localizações.

Membros e permissões

Selecione “View Team” para ver qualquer um dos membros associados a cada equipe. Você poderá ver
os membros, seus endereços de e-mail e seus níveis de acesso. Na Arable, levamos a privacidade de
dados muito a sério. Para facilitar o gerenciamento de permissões, temos quatro níveis de acesso: Org
Admin, Org Reader, Team Admin e Team Reader.
Um Org Admin pode ver todos os dispositivos
associados à conta, adicionar membros a qualquer
equipe e criar novas equipes.
Um Org Reader pode ver todos os dispositivos, mas
não pode realocar membros, equipes e dispositivos.
Os Team Admins podem convidar novos membros
para suas equipes.
Os Team Readers podem ver os os dados sobre os
dispositivos, a equipe e os membros associados à
sua equipe, mas não pode convidar novos
membros.

Convidando membros e criando novas equipes

A plataforma Arable não tem limite de
usuários. Clique em “Invite Member” para
adicionar novos membros (New) e para
realocar os membros existentes em novas
equipes (Current).

Clicando em “Create New Team”, você pode
organizar um novo conjunto de usuários e
subconjunto de dispositivos/localizações. Se
precisar de ajuda para adicionar membros ou
equipes, entre em contato via support@arable.com.

SEASONS: Visão geral

Em seguida, vá em Seasons para adicionar detalhes sobre a cultura na sua localização. Temos estágios de crescimento
especíﬁcos das variedades, permitindo alertas baseados no estágio de crescimento. Também é feito o registro dos
arquivos da safra, para comparações ano a ano.
Mesmo se um dispositivo não for instalado em uma localização no início da temporada, a conﬁguração retroativa da
safra nos permitirá preencher esta lacuna com dados captados remotamente para fornecer um snapshot melhor da safra
como um todo.
Nós criamos a Arable para entender as interações entre o clima e a
produtividade da cultura. Para maximizar os benefícios do sistema,
recomendamos que os usuários adicionem suas safras e monitorem os estágios
de crescimento.
Ao inserir datas de início da safra, datas de colheita e estágios de crescimento,
conseguimos associar as métricas para que os usuários monitorem a
disponibilidade de água durante os estágios críticos e se campos diferentes
estão amadurecendo mais rápido.
O sistema contém uma lista padrão de variedades e estágios de crescimento,
mas podemos adicionar variedades, limites de temperatura e estágios de
crescimento personalizados , basta que você entre em contato conosco.

Inserindo estágios de crescimento

Se os estágios de crescimento padrão de uma variedade não corresponderem às suas necessidades ou
experiências especíﬁcas, você mesmo pode adicionar ou remover facilmente os estágios de crescimento.
Após inserir variedade e estágios de crescimento, também é fácil aplicar os mesmos estágios de crescimento a
vários dispositivos/localizações. Certiﬁque-se de que a data de início da safra está correta, mesmo que seja uma
data passada. Observe que o valor absoluto de graus-dia acumulado irá variar com base na unidade (°C ou °F).

Entendendo o painel

Locations: Assigned
O número de localizações
associadas a pelo menos uma
safra da empresa.

Seasons: Current
O número de safras em que a
data de hoje está entre as datas
de início e ﬁm do crescimento.

Locations: Unassigned
O número de localizações não
associadas a nenhuma safra da
empresa. Para arquivar melhor o
histórico de dados da sua safra,
este número deve ser zero.

Seasons: Completed
O número de safras cuja data
de encerramento já passou.
Seasons: Upcoming
O número de safras com data
de início no futuro.

Growth Stages: Deﬁned
O número de localizações com
safras (datas de plantio e colheita
deﬁnidas) que possuem estágios
de crescimento adicionais ativados
e, portanto, são capazes de
receber alertas baseados nos
estágios de crescimento.
Growth Stages: Undeﬁned Sem
estágio de crescimento deﬁnido.

ALERTS: Visão geral
Agora, selecione Alerts. Como você já adicionou seu número de telefone, informações sobre safra e
cultura, será fácil selecionar diferentes limiares para localizações individuais e garantir que você não perca
nada em seu campo!

Apenas Org Admins podem alterar/deﬁnir os limiares
gerais de alerta. Há opções para recebimento de
alerta sobre os seguintes parâmetros:
●
●
●
●
●

Heat Spikes
Frost Events
Precipitation Rate
Growth Stage / GDD (transição do novo estágio
de crescimento)
Device Alerts (inclinado/inativos)

Todos os usuários podem optar por receber alertas
de três formas diferentes, além de receber alertas
para TODOS os dispositivos associados segundo o
tipo de permissão:
●
●
●

SMS-Based Text Alerts, insira o seu número
de telefone na página Account.
Phone Calls, insira o seu número de telefone
na página Account.
Push Notiﬁcations, via app móvel..

Especíﬁcos da localização (1 de 2)

O sistema de alertas padroniza o alerta
geral, deﬁnindo os mesmos limiares
para os dispositivos/localizações.
Ao clicar em “Add Alerts for Speciﬁc
Location,” os Org Admins podem deﬁnir
seus próprios limiares para
dispositivos/localizações especíﬁcos.
Qualquer usuário também pode
personalizar a forma de recebimento de
seus alertas da mesma forma.

Especíﬁcos da localização (2 de 2)

Para cada localização, as conﬁgurações de alerta reﬂetem as
conﬁgurações gerais como conﬁguração padrão. Ao selecionar uma
localização especíﬁca, ela aparecerá abaixo das conﬁgurações gerais
(como mostrado para Weather Alerts à direita). Inicialmente, as caixas
Parameters e Channels estarão marcadas, indicando que a
localização reﬂetirá as conﬁgurações gerais por padrão.
Para deﬁnir alertas especíﬁcos para uma localização, desmarque as
caixas Parameters e Channels. Isso permitirá que o usuário altere os
limiares e selecione outras formas de receber alertas.
Ao remarcar as caixas Parameters e Channels, o usuário substitui as
conﬁgurações locais e reverte para as conﬁgurações gerais padrão.

ACTIVITY: Visão geral

A página Activity é uma maneira fácil de veriﬁcar os alertas atuais e os históricos dos dispositivos/localizações
de sua organização. Os alertas sobre localização do dispositivo (deslocamento > 200 metros), saúde da cultura
e estágio de crescimento, alertas de limiar do clima, assim como as atividades do dispositivo e da conta serão
registrados aqui.
Os alertas podem ser
classiﬁcados em:
●
Date (cronológica)
●
Weather
●
Crop Health
●
Device
●
Account
Para mais detalhes sobre
cada alerta, clique no "+".
Aqui, haverá um link para
alterar rapidamente as
conﬁgurações de alerta. Os
alertas já lidos aparecerão
em cinza.

EXPLORE O APP WEB: Aproveitando a Arable ao máximo

Após realizar a conﬁguração básica, você pode começar a explorar as funcionalidades do app.

5. Map &
Details

7. Export

6. Graph &
Rank

8. Analytics

MAP: Visão geral

Clique na localização para ver as
informações
Ative/desative as condições em
tempo real

Escala de medição

LOCATION DETAILS: Visão geral

No mapa, clique no nome de uma localização na lista à direita para acessar a página com
todas as informações dessa localização. A localização é um dispositivo Mark nomeado. Se
você precisar nomear seu novo dispositivo, é aqui que você o faz.
Todas as informações do dispositivo podem ser encontradas no lado direito desta página,
incluindo nome da localização, ID do dispositivo, localização do GPS, porcentagem da
bateria, hora da última sincronização e quaisquer sensores externos conectados, como
sondas de solo ou anemômetros.
Aqui você pode adicionar etiquetas (como alfafa, morangos, estufa) às localizações. Essas
etiquetas podem ser pesquisadas e consultadas na página Search.
Na parte superior direita você encontra links de acesso rápido às páginas Export e Graph.
Nos slides a seguir, falaremos sobre as guias Weather e Plant. Clique em qualquer uma
dos termos sublinhados em azul (como Current Conditions) para ver as descrições
detalhadas das medições e outras informações úteis.

Guia Weather (1 de 2)

Você encontra as medições meteorológicas detalhadas nesta guia. Current Conditions mostra as condições
climáticas da localização selecionada, como umidade e radiação solar. Today’s Temperature mostra as
temperaturas mínima e máxima do dia, assim como a precipitação esperada.

LOCATION DETAILS: Weather Tab (2 of 2)

Os gráﬁcos na parte inferior mostram
Hourly & Daily Rainfall e Hourly & Daily
Wind Speed. Se não houver um
anemômetro conectado, mostraremos o
vento detectado remotamente.
Os dados observados (em cinza, à
esquerda) e previstos (em branco, à direita)
são mostrados para o dia selecionado. Você
pode rolar para esquerda ou direita para ver
os valores anteriores e os previstos. Para
dados por hora, mostramos os dados
observados em 48 horas e previstos para
48 horas. Para dados por dia, mostramos
dados observados de 14 dias e previstos
para 10 dias.
Use as setas < > azuis na parte de cima dos
gráﬁcos para alterar hora/data.

Guia Plant

A guia Plant mostra as
medições das plantas da
localização, um componente
importante para compreender
os resultados da cultura.
A aba Irrigation Overview
fornece um resumo diário
sobre a evapotranspiração e a
precipitação.
Essas duas medições também
são mostradas a seguir, com
acumulações observadas e
previstas.

Guia Plant

Se houver uma safra deﬁnida
para a localização (conﬁgurada
na página Seasons), a medição
de graus-dia acumulados e os
estágios de crescimento da
cultura serão exibidos nesta
página.
O índice de cloroﬁla e o NDVI
também são mostrados nesta
página em valor absoluto e
variação percentual semanal.
Passe o cursor sobre o gráﬁco
para ver os valores diários.

GRAPH: Visão geral
Selecione Graph no menu à
esquerda para visitar esta
página. Aqui, você pode
combinar dados
meteorológicos e de plantas
em uma ou várias localizações,
tudo na mesma tela.
Na tela Time, escolha as suas
localizações, medidas e o
intervalo de datas (por
exemplo, os últimos 30 dias)
antes de clicar em Graph para
ver seus dados.
A maioria das medições tem
uma opção de visualização dos
dados por hora e permite o uso
de um controle deslizante na
parte inferior, para focar em
eventos de momentos
especíﬁcos.

RANK: Visão geral

Para comparar localizações,
troque para Rank no topo da
página. Selecione sua
medida preferida (como
graus-dia, radiação solar,
NDVI etc.) no menu
suspenso Sort By para
classiﬁcar seus locais
segundo esta medição.

EXPORT: Visão geral

Para exportar dados brutos, visite a página
Export e selecione localização, granularidade,
intervalo de datas e unidades. Em seguida,
clique em Export para baixar os dados no
formato CSV. O arquivo pode ser aberto em
todas as plataformas compatíveis com CSV,
como Excel ou Google Sheets.
O documento exportado contém informações
resumidas na parte superior (como Date
Range e Number of Records) e dados
detalhados das séries cronológicas abaixo.
Selecione várias localizações na lista
suspensa Locations para exportar os dados
de mais de uma localização ao mesmo tempo.

ANALYTICS BETA: Visão geral
Selecione Analytics BETAno menu à esquerda para acessar os dois painéis dos quais falamos, Location Deep Dive
(uma única localização) e Compare Across Locations (várias localizações). Alterne entre os dois painéis aqui.
Em ambos, você pode
selecionar sua organização
e as equipes que deseja
representar no gráﬁco.

Nos próximos slides, falaremos
sobre as seguintes guias:
Water, Weather e Plant.

No painel Controls, você também deve
selecionar quais dispositivos/localizações
deseja representar graﬁcamente e indicar
uma data de início e uma data de término.

Está interessado em algo especíﬁco? Para solicitar um painel ou modelo especíﬁco (ou para discutir a viabilidade de
um projeto de integração/inserção de dados), entre em contato com o seu gerente de parcerias.

ANALYTICS BETA: Compare Across Locations, Water Tab
Compare Across Locations, Water exibe a precipitação, o acúmulo de ETd por localização, o equilíbrio hídrico da cultura
por local e a umidade média do solo por níveis de profundidade de cada localização. As 3 principais localizações para
cada medição estão na coluna da direita.

ANALYTICS BETA: Compare Across Locations, Weather Tab
Compare Across Locations, Weather exibe a precipitação por local, dias de estresse por calor, déﬁcit de pressão de vapor
e temperaturas extremas. As principais localizações para cada medição estão na coluna da direita.

ANALYTICS BETA: Compare Across Locations, Plant Tab
Compare Across Locations, Plant exibe NDVI por local, pico de NDVI, graus-dia acumulado, índice de cloroﬁla, duração da luz
solar, horas de luz solar e o resumo da temporada de crescimento. As principais localizações para cada medição estão na coluna
da direita.

ANALYTICS BETA: Location Deep Dive, Water Tab
Location Deep Dive, Water exibe o ETd plotado com chuva, o equilíbrio hídrico, a umidade do solo por níveis de
profundidade com ponto de recarga, um gráﬁco em linha da capacidade de campo e a precipitação como porcentagem de
ETd. Dias extremos são mostrados na coluna da direita.

ANALYTICS BETA: Location Deep Dive, Weather Tab
Location Deep Dive, Weather exibe precipitação acumulada e diária, ﬂuxo diário de temperatura, déﬁcit de pressão de
vapor, dias de estresse por calor, dias de frio extremo, duração do sol e noites quentes/dias frios. Os dias extremos são
mostrados na coluna da direita.

ANALYTICS BETA: Location Deep Dive, Plant Tab
Location Deep Dive, Plant exibe NDVI, graus-dias acumulado e NDVI (se as safras estiverem deﬁnidas), duração e
qualidade da luz solar e uma visão geral do crescimento sazonal. Os dias extremos são mostrados na coluna da direita.
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