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A solução universal de troca de dados
aplicável a qualquer fabricante:
troque facilmente dados entre máquinas 

e aplicações de software agrícola de 
diferentes fabricantes, seguindo este Guia 
de início rápido. 

Comece a 
configurar o 

seu agrirouter 
em três passos.
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O agrirouter em resumo

Pontos finais Pontos finais

Padrão
Máquinas

Grupo

Padrão
Software

Grupo

O que é possível fazer com o agrirouter?

Remetente/
Destinatário

 Por exemplo, dados do pedido, 
dados de telemetria, 
mapas de aplicação

Destinatário/
Remetente

Com a ajuda do agrirouter, é possível 
transferir...

• Dados do pedido
• Forma
• Dados de telemetria
• Localização do GPS
• Documentos, imagens e vídeos

...do seu software agrícola
para as suas máquinas ou

das suas máquinas para o seu software.
Além disso, pode trocar dados entre 
as suas máquinas e entre as suas 
diferentes aplicações de software 
agrícola.
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Destinatário/Remetente Remetente/Destinatário



https://my-agrirouter.com
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B: Iniciar sessãoA:  Registar e 
	 	confirmar	o	endereço	de	e-mail

Criar uma conta agrirouter
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Variante 2.1  Associar a unidade de telemetria ao agrirouter Página 6
Variante 2.2  Associar a plataforma do fabricante (OEM) ao agrirouter  Página 8
Variante 2.3  Associar o agrirouter à plataforma do fabricante (OEM) Página 10 
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Configuração simples em três passos

Criar uma conta agrirouter

Associar a telemetria ao agrirouter

Associar o software agrícola ao agrirouter
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Variante  2.1
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1. Clique no campo "Centro de controlo".

2. Selecione o botão "+ Ligação de telemetria".

3. Selecione a sua ligação de telemetria utilizada.

4.-5.	 Será	gerado	um	código	de	registo	que	terá	de	introduzir	na	sua	ligação	de	tele-
metria.	(A	introdução	do	código	na	unidade	de	telemetria	é	diferente	e	pode	ser	
encontrada no manual do utilizador do dispositivo de terceiros).

 A respetiva ligação de telemetria estabelecida é válida durante 12 meses. 
Após este período ou antes de expirar, deve ser gerado e introduzido um novo 
código.

Telemetria
A

Telemetria
B

Selecionar a ligação de telemetria

a1b2c3

Utilize o código QR para aceder 
ao Guia de início rápido ONLINE 
e obter mais informações.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 
ONLINE

Associar a unidade  de telemetria ao agrirouter

Código de registo:

a1b2c3d4e5	(código	de	dez	dígitos)

Introduza	o	código	
aqui:



1. Aceda ao site da plataforma OEM do seu fornecedor de telemetria e inicie sessão 
com os dados de utilizador correspondentes.

2.	 Na	plataforma	OEM,	procure	o	item	de	menu	"Associar	o	agrirouter"	e	selecione-o	
(a entrada no menu pode variar consoante o fornecedor OEM).

 Se já tiver sessão iniciada no agrirouter, será redirecionado. Se ainda não tiver 
iniciado sessão, terá de o fazer primeiro.

3.	 Será	redirecionado	automaticamente	e	terá	de	confirmar	a	associação.

4.	 Na	plataforma,	selecione	a	respetiva	máquina	(ligação	de	telemetria)	e	associe-a	
ao agrirouter (alguns fornecedores OEM adicionam automaticamente todas as 
máquinas durante a ativação).

Variante  2.2 Associar a plataforma do   fabricante (OEM) ao agrirouter

8 9

3

4

2

mustermann@anbieter.com

1

O agrirouter foi 
associado com êxito.

Iniciar sessão

Registar Confirmar

Telemetria
A

Telemetria
B

Telemetria
C

Associar o agrirouter

Utilize o código QR para aceder 
ao Guia de início rápido ONLINE 
e obter mais informações.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 
ONLINE
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1. Clique no campo "Centro de controlo".

2. Selecione o botão "+ Ligação de telemetria".

3. Selecione a plataforma OEM do seu fornecedor de telemetria.

4. Reencaminhamento automático para a respetiva plataforma OEM a partir da qual 
	 	pode	continuar	com	a	instrução 2.2,	na	página 8.

 Se não for redirecionado ao selecionar a plataforma OEM no passo 3, siga as 
instruções do ponto 2.2 e abra diretamente a plataforma OEM.
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Associar o agrirouter à   plataforma do fabricante (OEM)Variante  2.3

4

...

mustermann@anbieter.com

Login

Variante 2.2

1

Plataforma do fabricante (OEM)

Registar Confirmar
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Plataforma 
OEM

A

Selecione a plataforma OEM

Plataforma 
OEM

B

Utilize o código QR para aceder 
ao Guia de início rápido ONLINE 
e obter mais informações.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 
ONLINE



mustermann@anbieter.com
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Associar o software   agrícola ao agrirouter

Iniciar sessão

Registar Confirmar
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1. Inicie sessão no site do seu fornecedor de software com os dados de utilizador 
correspondentes.

2.	 No	site,	procure	o	item	de	menu	"Associar	o	agrirouter"	e	selecione-o	(a	entrada	no	
menu pode variar consoante o fornecedor do software).

 Se já tiver sessão iniciada no agrirouter, será redirecionado. Se ainda não tiver 
iniciado sessão, terá de o fazer primeiro.

3.	 Será	redirecionado	automaticamente	e	terá	de	confirmar	a	associação.

O agrirouter foi 
associado com êxito.

Associar o agrirouter

Utilize o código QR para aceder 
ao Guia de início rápido ONLINE 
e obter mais informações.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 
ONLINE
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Controlo 2.2 / 2.3 + 3.

Controlo 2.2 / 2.3 + 3.

Controlo 2.1 + 3.

Controlo 2.1 + 3.

https://my-agrirouter.com
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Surgem	3 pontos	finais	novos.Surgem	2 pontos	finais	novos.

Surgem	3 pontos	finais	novos.

Surgem	2 pontos	finais	novos.
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Após	ter	estabelecido	a	associação,	é	possível	verificar	o	processo	no	centro	de	con-
trolo	da	sua	conta	agrirouter.	Aqui,	poderá	verificar	se	o	seu	número	de	pontos	finais	foi	
alterado.

 Ao verificar o caminho 2.2. /2.3. + 3., devem ter sido criados
 três pontos finais. Se tiver associado várias máquinas (ligações de telemetria)
 ao seu agrirouter, o número de pontos finais aumentará. 

O	centro	de	controlo	do	agrirouter	apresenta	tanto	o	número	como	o	tipo	de	pontos	
finais	associados	para	o	hardware	(ligações	de	telemetria	e	máquinas)	e	o	software	
agrícola.

Controlo simples da associação
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Controlo simples da associação

Ligação de telemetria A

Software agrícola A

Ligação de telemetria B

Software agrícola B

Plataforma de telemetria A

Software agrícola A

Ligação de telemetria A

Software agrícola B
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