
 
 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ – ΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  
Περίληψη: Ετήσιo Pro Plan + Ag-Specific εργαλεία που υποστηρίζουν τις ανάγκες της 

γεωργίας. 

Επισκόπηση πακέτου: 

 
Το DroneDeploy κατανοεί ότι η γεωργική βιομηχανία έχει διαφορετικές 
ανάγκες από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας όπως η καταμέτρηση 
φυτών, η υγεία φυτών, οι ζωντανοί χάρτες (live maps), η ακρίβεια 
δεδομένων κλπ. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τις καλύτερες & πιο εφαρμόσιμες 
λειτουργίες σε ένα ετήσιο πακέτο. 

Ιδανικό για: 

 
Το πακέτο Precision Ag της DroneDeploy είναι η απόλυτη πλατφόρμα 
λογισμικού για τη γεωργία. Οι καλλιεργητές, οι γεωπόνοι και οι 
παραγωγοί που διαχειρίζονται αγροτικές εκτάσεις είναι αναγκασμένοι να 
παίρνουν γρήγορες αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα αλλά 
δεν έχουν χρόνο ή δεν αντέχουν να εποπτεύουν όλα τα χωράφια τους από 
άκρη σε άκρη. Πρέπει να μετράνε φυτά, να ανιχνεύουν ασθένειες και να 
εντοπίζουν προβληματικές περιοχές στο χωράφι. Η DroneDeploy 
συνεργάζεται με την Agremo & σας παρέχει μια σειρά προηγμένων 
εργαλείων ανάλυσης με επίκεντρο τη γεωργία και προσφέρει στους 
επαγγελματίες του κλάδου μια ολοκληρωμένη λύση. Με χρήση του 
DroneDeploy μπορείτε να παίρνετε αποφάσεις που βασίζονται σε 
πραγματικά δεδομένα και όχι από απλές εκτιμήσεις της στιγμής & εκτός 
χρόνου.  

Οφέλη: 

 
• Λογισμικό φιλικό προς το χρήστη. 
• Field Intelligence: Εντοπίστε παραλλαγές στα χωράφια και 

προβληματικές περιοχές με τους δείκτες NDVI, VARI και πολλούς ακόμη. 
• Ενεργή πληροφόρηση: Ελαχιστοποιήστε τις απώλειες στις καλλιέργειες 

και αυξήστε την απόδοση με γρήγορες & στοχευμένες παρεμβάσεις. 
• Στοιχεία σε πραγματικό χρόνο: Δείτε πραγματικά τι γίνεται στο χωράφι 

χωρίς την ανάγκη να απομακρυνθείτε από αυτό. 
• Μηχανή επεξεργασίας Ag: Ιδανική για χαρτογράφηση των γεωργικών 

εκτάσεων. 
• Λειτουργεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εργαλεία σας: Ενσωματώστε 

το DroneDeploy με τα υπόλοιπα λογισμικά που χρησιμοποιείτε. 
Αποκτήστε πρόσβαση σε 75+ εφαρμογές μέσα από το App Market του 
DroneDeploy. 

 
Συμβόλαιο: Ετήσιο μόνο (δεν ισχύει μηνιαία χρέωση) 

Ετήσια τιμή: €880/έτος 

 
 
 
 
  



 

 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
 

   

Αριθμός χρηστών Μέγιστος αριθμός χρηστών ανά λογαριασμό. 1 

Πτήσεις Πετάξτε οποτεδήποτε & οπουδήποτε το θελήσετε. Απεριόριστες 

Υποστήριξη 
Πρόσβαση στη βοήθεια, συνήθεις ερωτήσεις και συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της 
ρουτίνας σας. 

Email και 
συνομιλία 

Προτεραιότητα 
επεξεργασίας 

Η προτεραιότητα επεξεργασίας ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο του πλάνου σας (Basic, 
Pro, Enterprise). + 

Android + iOS συμβατό Η εφαρμογή του DroneDeploy είναι συμβατή σε συσκευές Android και iOS. √ 

Σχολιασμός & 
Συνεργασία 

Κοινή χρήση αρχείων και σχολιασμός με συνεργάτες μέσω live συνδέσμων ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. √ 

Χάρτες & Επεξεργασία 
3D μοντέλων 

Συρραφή αεροφωτογραφιών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης για την 
παραγωγή υψηλής ποιότητας ορθομωσαϊκών χαρτών και τρισδιάστατων μοντέλων. 

Απεριόριστοι 

Μέγιστη ανάλυση 2D 
Το επίπεδο λεπτομέρειας που επιτυγχάνεται ανά pixel στους χάρτες σας, εξαρτάται από 
την ανάλυση των εικόνων και το ύψος της πτήσης. 

Απεριόριστη 

Μax. φωτογραφίες ανά 
χάρτη 

Ο μέγιστος αριθμός εικόνων και του μεγέθους των αρχείων που συμπιέζουμε για 
μεταφόρτωση ποικίλλει ανάλογα με το πλάνο: 1GB για δωρεάν χρήστες, 3GB για Pro 
χρήστες & 10GB για το Enterprise πακέτο. 

1,000 

App Marketplace 
Προσαρμόστε το DroneDeploy για να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες σας με 
πρόσβαση σε πάνω από 75 εφαρμογές (apps), συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών 
τρίτων, διαχείρισης στόλου και άλλων εργαλείων. 

√ 

Μέτρηση όγκου 
Μετρήστε την κοπή, την πλήρωση και τον όγκο αποθεμάτων/συγκομιδής από 
οποιαδήποτε μέσο, με ρύθμιση του επιπέδου βάσης. √ 

Βασική υγεία των 
καλλιεργειών 

Μετρήστε τη βασική ανακλαστικότητα των φυτών με εικόνες RGB για καλύτερη 
κατανόηση της υγείας των καλλιεργειών σας. √ 

Φυτική υγεία + 
Μορφολογία Εδάφους 

Μετρήστε την υγεία των καλλιεργειών με δείκτες βλάστησης RGB, NIR & ΝDVI. 
Δημιουργήστε μορφολογικούς χάρτες και δημιουργήσετε ψηφιακά μοντέλα επιφανειών 
(DSM) 

√ 

Live Map: Υγεία Φυτών 
Αναπαραστήστε άμεσα τους χάρτες υγείας της καλλιέργειάς σας, σε iPhone ή iPad καθώς 
πετάτε (δεν απαιτείται κάρτα SD). Το λογισμικό κατασκευάστηκε με γνώμονα τον 
εντοπισμό περιοχών με προβλήματα ενώ είστε επί τόπου. 

√ 

Προηγμένη Υγεία 
Φυτών 

Προσδιορίστε την καταπόνηση των φυτών σας και κατανοήστε την παραλλακτικότητα 
στο χωράφι σας με προηγμένους αλγόριθμους (NDVI, ENDVI, VARI), με διάφορους 
τύπους αισθητήρων ή εφαρμόζοντας ζώνες και πλέγματα. 

√ 

Αναλύσεις 
Στο πακέτο περιλαμβάνονται 4.000 στρέμματα αναλύσεων ή 40 αναλύσεις της Agremo, 
όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. √ 

Εξαγωγή δεδομένων σε 
Shapefile 

Εξαγάγετε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε λογισμικό farm management και πάρτε 
σωστές αποφάσεις. Οι πελάτες του Regular Pro Plan δεν έχουν πρόσβαση στις εξαγωγές 
Ag Shapefile. 

√ 

Shapefile, DXF Export 
Εξαγωγή περιγραμμάτων ως shapefile, για χρήση με βιομηχανικά πρότυπα όπως το 
ArcGIS ή σε μορφή DXF για AutoCAD. Εξαγωγή δεδομένων ως shapefile για χρήση με 
γεωργικά λογισμικά όπως το SST ή το John Deere Operations Center. 

√ 

 


