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Pamatprincipi 
 

Par ISOBUS-TC 
Lietotne ISOBUS-TC ir Müller-Elektronik lietotne, kas ISOBUS terminālī veido saskarni starp ISOBUS 
darba datoru, lietotni TRACK-Leader un tīrumu kartotēku. 

Ar ISOBUS-TC var veikt šādas darbības: 
 ▪ terminālī plānot un apstrādāt ISO-XML uzdevumus; 
 ▪ apstrādāt tādus ISO-XML uzdevumus, kas ar tīrumu kartotēku ir plānoti datorā. 

Visa uzdevumā ietvertā informācija tiek no ISOBUS-TC pārnesta uz specializētajām termināļa 
lietotnēm. Tādējādi katra lietotne veic savu uzdevumu: 
 ▪ Tīruma pozīcija tiek pārnesta uz FIELD-Nav. Izmantojot to, varat termināli tieši naviģēt uz tīrumu. 
 ▪ Uzdevumā saglabātās lauka malas, vadības sliedes, lietojuma kartes un cita informācija par 

apstrādātajiem tīrumiem tiek pārnesta uz TRACK-Leader. Izmantojot to, varat apstrādāt tīrumu. 
 ▪ Lietojuma kartē esošās iestatītās vērtības tiek pārnestas arī uz ISOBUS darba datoru. Tāpēc 

jums iestatītās vērtības nav jāievada. 
 ▪ ISOBUS-TC reģistrē darba ilgumu, iesaistītās personas un izmantotās mašīnas un darba 

materiālus. 
 

ISOBUS-TC startēšana 
 

1. Pievienojiet terminālim tukšu USB zibatmiņu. 

2. Atveriet lietojumprogrammu “Izvēlne”: 

 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
3. Noklikšķiniet uz rindas “ISOBUS-TC”. 

1 

1.1 

1.2 
Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Lietojumprogramma “ISOBUS-TC” ir startēta. 

 

ISO-XML uzdevumu apstrādes aktivizēšana 
Ja vēlaties izmantot lietotni ISOBUS-TC, vispirms terminālī ir jāaktivizē ISO-XML uzdevumu 
apstrāde. 

Ir divi scenāriji, kuros var izmantot ISOBUS-TC. Izmantojot parametru “Vai strādāt ar ISO-XML?”, 
iestatiet, pēc kura scenārija vēlaties strādāt: 
 ▪ “Jā” 

Izvēlieties šo iestatījumu, ja uzdevumus vēlaties izveidot datorā vai terminālī. 
Šādā gadījumā jums vienmēr pirms darba sākšanas būs jāsāk kāds uzdevums. Tikai tā darbojas 
datu apmaiņa starp ISOBUS-TC, TRACK-Leader un ISOBUS darba datoru. 

 ▪ “Nē” 
Izvēlieties šo iestatījumu, ja uzdevumus neizmantojat. To vietā izmantojiet lietojuma kartes shp 
formātā vai ievadiet iestatītās vērtības tieši ISOBUS darba datorā. 
Šādā gadījumā ISOBUS-TC darbojas tikai fonā. 

 

Lai aktivizētu lietotni, rīkojieties šādi: 

1. Pārslēdzieties uz skatu “Iestatījumi”: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

2.   — iezīmējiet rindu “Vai strādāt ar ISO-XML?” un noklikšķiniet uz tās. 
 ⇨ Pēc katra klikšķa mainās režīms. 

3. Iestatiet parametra vērtību “Jā”. 

4.   — vēlreiz startējiet termināli. 

1.3 

Darbību secība 
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USB zibatmiņa 
  

 

NORĀDĪJUMS 
Datu zaudēšanas risks, izmantojot svešu USB zibatmiņu 
Ja izmantojat USB zibatmiņu, ko nav nodrošinājis uzņēmums Müller-Elektronik, var rasties 
savienojuma problēmas vai rakstīšanas kļūmes. Turklāt var zaudēt datus. 

◦ Izmantojiet tikai tādas USB zibatmiņas, ko ir nodrošinājis uzņēmums Müller-Elektronik. 
 

  

 

NORĀDĪJUMS 
Datu zaudēšanas risks priekšlaicīgas USB zibatmiņas noņemšanas dēļ 

◦ Pirms USB zibatmiņas noņemšanas vienmēr vispirms to atvienojiet. 

USB zibatmiņa pilda divas funkcijas: 
 ▪ Tā nodrošina datu pārnešanu no tīrumu kataloga uz termināli un pretēji. 
 ▪ Darba laikā tā kalpo kā atmiņa. 

Vienmēr nodrošiniet šādas iespējas: 
 ▪ USB zibatmiņai darba laikā vienmēr jābūt piespraustai. 
 ▪  Pēc darba USB zibatmiņa ir jāatvieno, lai dati tiktu pareizi saglabāti. [➙ 42]  
 ▪ Izmantojiet tikai Müller-Elektronik nodrošinātās USB zibatmiņas. Ja izmantojat citas 

USB zibatmiņas, var rasties savienojuma problēmas vai rakstīšanas kļūmes. Turklāt var zaudēt 
datus. 

Ja nejauši atvienojat USB zibatmiņu, noņemiet to un pēc 10 sekundēm piespraudiet vēlreiz. 
 

Lietotnes ISOBUS-TC vadības elementi 
Šajā nodaļā ir pārskats par svarīgāko lietotnes ISOBUS-TC funkciju simboliem. 

Lietotne ISOBUS-TC tiek vadīta ar pagriežamo pogu un funkciju taustiņiem. 
 
 

  

Funkcijas 
simbols 

Nozīme 

  

Pāriet uz skatu “Uzdevuma dati” — kad tiek sākts uzdevums. 

Pāriet uz skatu “Uzdevumu saraksts” — kad nav sākts neviens uzdevums. 

  

Atpakaļ 

  

Pāriet uz skatu “Iestatījumi” 

Iestatiet, kā izmantojat lietotni. 

  

Noņemt USB zibatmiņu 

Tiek parādīts tikai tad, ja USB zibatmiņā ir mape “Taskdata” 

1.4 

1.5 

Vadības elementi 
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Funkcijas 
simbols 

Nozīme 

  

Sagatavojiet tukšu USB zibatmiņu, ko izmantot ar lietotni “ISOBUS-TC” bez 
farmpilot. 

USB zibatmiņā tiek izveidota mape “Taskdata”. 

  

No portāla farmpilot lejupielādēt uzdevumu kopu 

Tiek parādīts tikai tad, ja jums ir izveidots savienojums ar portālu farmpilot 

  

Uzdevumu kopu augšupielādēt portālā farmpilot 

Tiek parādīts tikai tad, ja jums ir izveidots savienojums ar portālu farmpilot 

  

Meklēt uzdevumu vai pamata datus 

  

  

Parādīt lauku programmā FIELD-Nav 

Ja šī funkcija ir deaktivizēta, funkcijas simbols ir pelēkots. 

  

Izveidot jaunu uzdevumu 

  

Kopēt esošo uzdevumu 

Sadalīt apturētu uzdevumu 

  

Sākt uzdevumu 

  

Atvērt lietotni TRACK-Leader 

  

Apturēt uzdevumu 

  

Apstiprināt 

Saglabāt uzdevuma datus 

  

Sākt darbinieka darba laika apkopošanu 

  

Beigt darbinieka darba laika apkopošanu 

  

Sākt ierīces darba laika apkopošanu 
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Funkcijas 
simbols 

Nozīme 

  

Beigt ierīces darba laika apkopošanu 

  

Sākt navigāciju uz lauku  

  

Ja šī funkcija ir deaktivizēta, funkcijas simbols ir pelēkots. 

  

  

Sākt navigāciju uz izkraušanas vietu  

Tiek parādīts tikai tad, ja terminālim transportlīdzekļu grupā ir statuss “Sekotājs”. 

Ja šī funkcija ir deaktivizēta, funkcijas simbols ir pelēkots. 

  

Ievadīt uzpildīto daudzumu 

  

Ievadīt izvadīto daudzumu  

  

Konfigurēt ierīču izkārtojumu 

  
 

Lietotnes ISOBUS-TC ekrāna izkārtojums 
Lietotnē ISOBUS-TC ir trīs svarīgi skati, kas jums ir jāiepazīst: 
 ▪  Pamata datu skats [➙ 9]  
 ▪  Uzdevumu saraksta skats [➙ 10]  
 ▪  Uzdevuma datu skats [➙ 11]  

 

Pamata datu skats 
Pamata datu skats ir lietotnes ISOBUS-TC sākuma skats. No šī skata var nokļūt visos pārējos 
skatos. 

  

 

Pēc šī simbola var atpazīt skatu “Pamata dati”. 

Šis simbols atrodas skata augšdaļā. 
  

1.6 

1.6.1 
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Pamata datu skats 

Šī skata galvenajā apgabalā ir redzama mape, kurā ir tīrumu kartotēkas dati. 

Ja, izmantojot pagriežamo pogu, pārvietojat kursoru līdz galam uz leju, tiek parādītas citas mapes ar 
pamata datiem. 

 

Uzdevumu saraksta skats 
Skatā “Uzdevumu saraksts” ir visu USB zibatmiņā pieejamo uzdevumu apzīmējumi. 

  

 

Pēc šī simbola var atpazīt skatu “Uzdevumu saraksts”.  

Šis simbols atrodas skata augšdaļā. 
  

 

 
Uzdevumu saraksta skats 

Zem uzdevumu saraksta tiek parādīta konkrētā iezīmētā uzdevuma fona informācija. 

Uzdevuma statusu var atpazīt pēc tā simbola krāsas, kas norādīts pirms uzdevuma apzīmējuma. 

Uzdevumi, pirms kuriem kā apzīmējums ir zvaigznīte, ir citu uzdevumu kopijas. 

Šajā tabulā ir pārskats par simboliem, ar ko ir apzīmēti uzdevumu veidi. 
  

  

Simbols Simbola krāsa Nozīme 

  
gaiši dzeltens Nesāktie uzdevumi 

  
tumši dzeltens Pārtrauktie uzdevumi 

  
zaļš Sāktie uzdevumi 

1.6.2 

Simboli 
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Simbols Simbola krāsa Nozīme 

  
sarkans Apturētie uzdevumi 

   “Vedēja” apstrādātie uzdevumi 
  

Nesāktie uzdevumi 

 
Nesāktie uzdevumi ir tādi uzdevumi, kas vēl nav sākti. 

Tie var būt šādi uzdevumi: 
 ▪ No jauna izveidotie uzdevumi 
 ▪ Esošo uzdevumu kopijas (ja pirms uzdevuma apzīmējuma ir redzama zvaigznīte) 

Pārtrauktie uzdevumi 

 
Pārtrauktie uzdevumi ir tādi uzdevumi, kas ir pārtraukti, bet nav apstrādāti. Uzdevums tiek 
automātiski pārtraukts, ja tā apstrādes laikā tiek sākts kāds cits uzdevums. 

Pārtrauktie uzdevumi portālā farmpilot tiek rādīti kā vēl neapstrādāti. 

Sāktie uzdevumi 

 
Sāktie uzdevumi ir tādi uzdevumi, kas ir sākti un pašlaik tiek apstrādāti. 

Apturētie uzdevumi 

 
Apturētie uzdevumi ir tādi uzdevumi, kas ir apturēti. Parasti tie ir uzdevumi, kas tiek apstrādāti. Taču 
sistēmai nav iespējas pārbaudīt apstrādes pilnību. 

Apturiet uzdevumu tikai tad, kad esat to apstrādājis. Apturētie uzdevumi portālā farmpilot tiek rādīti kā 
apstrādāti. 

Vedēja apstrādātie uzdevumi 

 
Tiek rādīti tikai sadarbībā ar portālu farmpilot. 

Šādi tiek apzīmēti visi uzdevumi, ko apstrādā transportlīdzekļu grupas vadītājs (vedējs). 

Ikreiz, kad vedējs apstrādā kādu jaunu uzdevumu, jūs par to tiekat informēts ar uznirstošo logu. 
 

Uzdevuma datu skats 
Skatā “Uzdevuma dati” ir pieejama visa informācija par izvēlēto uzdevumu. 

1.6.3 
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Skats “Uzdevuma dati” tiek parādīts tad, ja skatā “Uzdevumu saraksts” izvēlaties vai izveidojat kādu 
uzdevumu. 

  

 

Pēc šī simbola var atpazīt skatu “Uzdevuma dati”. 

Šis simbols atrodas skata augšdaļā. 

 

Atkarībā no tā, vai uzdevums ir sākts vai jauns, var būt atšķirīga simbola krāsa. 

Zaļa — parādītais uzdevums ir sākts. 

Dzeltena — parādītais uzdevums nav sākts. 
  

 
Uzdevuma datu skats 

  

 Uzdevuma apzīmējums un numurs 
Uzdevuma kārtas numurs. 
TSK nozīmē TASK, latviski: uzdevums. 

 Kursors 
Iezīmē rindu, uz kuras var noklikšķināt ar 
pagriežamo pogu. 

 Uzdevuma apstrādes fāze 
Norāda, kurā fāzē uzdevums atrodas [➙ 35].  Funkciju simbolu apgabals 

Simboli, kuri var būt izmantoti šajā skatā.  

 Uzdevuma datu apgabals 
Ietver detalizētu informāciju par izvēlēto 
uzdevumu. 

 Skaitļu apgabals 
Tiek parādīts tikai tad, ja sākat uzdevumu. 

  

Uzdevuma datu apgabalā var tikt parādīts arī šāds simbols: 

  
Tas nozīmē, ka uzdevuma datos ir arī lietojuma karte. Šis simbols ir tikai informējošs. 

 

ISO-XML pamata datu uzturēšana 
Kā pamata dati tiek apzīmēti tādi dati, kas atrodas USB zibatmiņā un ir nepieciešami, lai precīzāk 
iedalītu uzdevumus. 

Pamata dati USB zibatmiņā nonāk kādā no šiem veidiem: 
 ▪ No tīrumu kartotēkas — varat pamata datus no tīrumu kartotēkas saglabāt USB zibatmiņā. 
 ▪ Varat pamata datus izveidot terminālī un saglabāt USB zibatmiņā. Šīs metodes trūkums ir tāds, 

ka šos datus nevar nolasīt ne ar vienu ārējo programmu. Tos arī nevar izdzēst. 

1.7 
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NORĀDĪJUMS 
Datu zudums 

◦ Veidojiet pamata datus tikai vienā vietā — vai nu tīrumu kartotēkā, vai terminālī. 

◦ Nemainiet šo metodi. 
 

  

 

NORĀDĪJUMS 
Nesaderīgas tīrumu kartotēkas 
Ne katra tīrumu kartotēka var importēt mainītos pamata datus. 

◦ Pirms sākat mainīt vai papildināt pamata datus, pārbaudiet, vai tīrumu kartotēka var importēt 
uzdevumus ar mainītiem datiem. 

Pamata dati nav jāuztur visās kategorijās. Atlase ir atkarīga no uzņēmuma lieluma un izmantošanas 
mērķa. 

Iespējamie pamata dati 
  

Simbols Dati Saturs 

  
Klienti* Klientu saraksti. 

  
Saimniecības* Lauksaimniecības uzņēmumu saraksti. 

  
Ierīces Pieslēgto ISOBUS darba datoru un citu ierīču saraksti, kuru darbalaiku 

vēlaties aprēķināt. 

  
Produktu grupas* Produktu, mēslojuma, augu aizsardzības līdzekļu u.c. saraksti. 

  
Tīrumi* Tīrumu nosaukumi, platības, lietojuma kartes**, GPS koordinātes (lauka 

malas, šķēršļi, vadības sliedes u.c.). 

Noderīgi personām, kas strādā ar TRACK-Leader vai FIELD-Nav un apstrādā 
vienus un tos pašus tīrumus. 

  
Darbinieki* Darbinieku saraksti 

  

* — neobligātie pamata dati. 

** — importējami, tikai izmantojot tīrumu kartotēku. 

Kategorijas “Klienti”, “Saimniecības” un “Tīrumi” ir saistītas hierarhijā. Tas nozīmē, ka uzņēmums 
vienmēr ir jāsaista ar kādu klientu, tīrums — ar uzņēmumu vai klientu utt. 

 

Jaunus pamata datus terminālī var izveidot šādi: 

  Pievienojiet terminālim USB zibatmiņu ar mapi “Taskdata”. 

1. Atveriet lietojumprogrammu ISOBUS-TC. 

2. Izvēlieties mapi ar pamata datiem: “Tīrumi”, “Saimniecības”, “Klienti”, “Darbinieki” vai “Produkti”. 

3.   — izveidojiet jaunu datu kopu. 

Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīta veidlapa. 

4. Aizpildiet laukus. Kad datu ievade ir saglabāta, datus vairs nevar mainīt. 

5.   — saglabājiet datu ievadi. 
 

Iziešana no lietotnes ISOBUS-TC 
No lietotnes ISOBUS-TC var iziet jebkurā brīdī. Izejot uzdevumi netiek ne pabeigti, ne pārtraukti. 

 

1.   — atveriet lietotnes “Izvēlni”. 
 ⇨ Tiek parādīta izvēlne. 

2. Atveriet vajadzīgo lietotni. 
 

ISOBUS-TC konfigurēšana 
 

1. Pārslēdzieties uz skatu “Iestatījumi”: 

 | ISOBUS-TC |  
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

2.   — lai mainītu kādu parametru, iezīmējiet to ar kursoru un noklikšķiniet. 
 ⇨ Pēc katra klikšķa mainās režīms. 

3.   — vēlreiz startējiet termināli. 
 

Tālāk tiek sniegts visu vajadzīgo parametru skaidrojums. 

Parametrs “Vai strādāt ar ISO-XML?” 
Sk. nodaļu ISO-XML uzdevumu apstrādes aktivizēšana [➙ 6] 

Parametrs “Vienkāršota nominālvērtības piesaiste” 

Ja uzdevumus pievienojat tikai tīrumu kartotēkā, varat šo parametru deaktivizēt. 

Ja jaunos uzdevumus veidojat tieši terminālī, katra jaunā uzdevuma gadījumā jums ir precīzi 
jāievada, cik daudz jūs vēlaties izvadīt (iestatītā vērtība). Ja darba ierīce pārvalda vairākas tvertnes, 
katrai tvertnei atsevišķi ir jānorāda iestatītā vērtība. Šis parametrs palīdz vienkāršot darbu ar šādām 
darba ierīcēm. 

1.8 

Darbību secība 

1.9 
Darbību secība 

Parametrs 



  

 

Pamatprincipi 

ISOBUS-TC konfigurēšana 1 
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Aktivizējiet šo parametru, ja vienu un to pašu darba ierīci izmantojat vairākos secīgos tīrumos. 

Uzdevuma izveidošanas gadījumā no iepriekšējā uzdevuma automātiski tiek pārņemtas šādas 
vērtības: 
 ▪ Iestatītā vērtība 
 ▪ Produkts 
 ▪ Ierīces elements 
 ▪ Uzpilde/iztukšošana 

Parametrs “Vienkāršots ierīču izkārtojums” 
Ja šis parametrs ir aktivizēts, terminālis saglabā ierīču izkārtojumu [➙ 33]. 

Katru reizi, kad darba ierīču darba dators tiek pieslēgts ISOBUS, terminālis pārbauda, vai ar šīm 
darba ierīcēm esat jau strādājis. Ja esat, terminālis vaicā, vai ielādēt saglabāto ierīču izkārtojumu. 

  

  
Izdzēsiet visus saglabātos ierīču izkārtojumus 

  



  

2 
Īsā pamācība 

Tīrumu kartotēkas lietotāja īsā pamācība 
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Īsā pamācība 
 

Tīrumu kartotēkas lietotāja īsā pamācība 
 

   USB zibatmiņā atrodas ISO-XML uzdevums, ko esat izveidojis ar tīrumu kartotēku. Šis 
uzdevums ir izveidots, izmantojot darba ierīču datus, kas ir pārnesti no termināļa. [➙ 19]  

   Parametram “Vai strādāt ar ISO-XML?” esat iestatījis vērtību “Jā”. [➙ 6]  

1. Iespraudiet USB zibatmiņu terminālī. 

2. Atveriet lietojumprogrammas sākuma skatu: 

 | ISOBUS-TC 

3.   — nospiediet. 
 ⇨ Tiek parādīts uzdevumu saraksts. 

4.   — noklikšķiniet uz vajadzīgā uzdevuma. 
 ⇨ Tiek parādīts skats “Uzdevuma dati”. 

5.   — sāciet uzdevumu. 
 ⇨ Notiek uzdevuma izpildes sākšana. 
 ⇨ Terminālim pieslēgtais ISOBUS darba dators tiek automātiski pievienots uzdevumam. 
 ⇨ Iestatītās vērtības tiek pārnestas uz ISOBUS darba datoru. 
 ⇨ Lauka malas, lietojuma kartes un citi tīrumu dati tiek pārnesti uz TRACK-Leader. 

6.   — tiklīdz ierodaties tīrumā, pārslēdzieties uz TRACK-Leader, lai apstrādātu šo 
tīrumu. (Taču var būt svarīgi pirms tam konfigurēt TRACK-Leader.) 

 

Lietotāja īsā pamācība bez tīrumu kartotēkas 
Ja strādājat bez tīrumu kartotēkas, pamata dati, piem., tīruma nosaukums vai klienta 
vārds/nosaukums, ir jāuztur tieši terminālī.  

 

1. Iespraudiet USB zibatmiņu terminālī. 

2. Atveriet lietotni ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

2 

2.1 
Darbību secība 

2.2 

Darbību secība 



  

 

Īsā pamācība 

Lietotāja īsā pamācība bez tīrumu kartotēkas 2 
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3.   — nospiediet. 

4.   — pārliecinieties, vai parametram “Vai strādāt ar ISO-XML?” ir iestatīta vērtība “Jā”. 

5.   — nospiediet. 
 ⇨ USB zibatmiņā tiek izveidota mape “Taskdata”. 
 ⇨ Tiek parādīts ziņojums: “Mape ir izveidota”. 

6.   — apstipriniet. 
 ⇨ Skatā “Pamata dati” tiek parādīts funkcijas simbols: 

 

7.   — nospiediet. 

8.   — nospiediet. 
 ⇨ Tiek parādīts uzdevumu saraksts. 

9.   — izveidojiet jaunu uzdevumu. 
 ⇨ Tiek parādīta veidlapa. 
 ⇨ Šajā veidlapā varat norādīt visu informāciju par uzdevumu. Pirmajā ekspluatācijas reizē ir 

lietderīgi norādīt tīrumu nosaukumus un iestatītās vērtības. Skatiet arī: 3. darbība. 
Uzdevuma datu ievadīšana un saglabāšana [➙ 24] 

10.   — aktivizējiet šo rindu:  

11. Tā kā USB zibatmiņā vēl nav nekādu pamata datu, izveidojiet jaunu datu kopu ar tīruma 
nosaukumu un platību. Tādējādi jaunu šī tīruma uzdevumu gadījumā varēsit atkārtoti izmantot 
lauka malas un vadības sliedes. 

12.   — izveidojiet jaunu tīrumu. 
 ⇨ Tiek parādīta veidlapa “PFD”. 

13. Augšējā rindā ievadiet tīruma nosaukumu. 

14. Rindā “0,00 ha” ievadiet platību. 

15.  NORĀDĪJUMS! Esiet precīzs. Tiklīdz šos datus saglabāsit, tīruma lielumu vairs nevarēsit 
mainīt.  

16.   — nospiediet, lai saglabātu ievadītās vērtības. 
 ⇨ Tiek parādīts tīrumu saraksts. 

17.   — izvēlieties tīrumu. 
 ⇨ Uzdevumā tiek parādīts tīruma nosaukums. 



  

2 
Īsā pamācība 

Lietotāja īsā pamācība bez tīrumu kartotēkas 
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18.   — nospiediet, lai saglabātu ievadītās vērtības. 

19.   — aktivizējiet šo rindu:  

20.  Ievadiet, cik lielai ir jābūt darba ierīces izvadei uz hektāru un kādās vienībās. [➙ 30]  

21.   — nospiediet, lai saglabātu ievadītās vērtības. 

22.   — sāciet uzdevumu. 
 ⇨ Notiek uzdevuma izpildes sākšana. 
 ⇨ Terminālim pieslēgtais ISOBUS darba dators tiek automātiski pievienots uzdevumam. 
 ⇨ Iestatītā vērtība tiek pārnesta uz ISOBUS darba datoru. 

23.   — tiklīdz ierodaties tīrumā, pārslēdzieties uz TRACK-Leader, lai apstrādātu šo 
tīrumu. (Taču var būt svarīgi pirms tam konfigurēt TRACK-Leader.) 

24. Apstrādājiet tīrumu, izmantojot TRACK-Leader. 
 ⇨ Visi tīruma dati, kas rodas apstrādes laikā, tiek saglabāti ISOBUS-TC uzdevumā: lauka 

malas, vadības sliedes, pārnestās iestatītās vērtības u.c. 

25. Pēc darba atveriet vēlreiz lietotni ISOBUS-TC. 
 ⇨ Tiek parādīts skats ar aktīvo uzdevumu. Ja tas nenotiek, sākuma skatā nospiediet 

. 

26.   — beidziet uzdevumu. 



  

 

1. darbība. Datu nesēja sagatavošana 

Datu nesēja sagatavošana darbam bez tīrumu kartotēkas 3 
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1. darbība. Datu nesēja sagatavošana 
Pirms darba jums ir jāsagatavo kopā ar termināli izmantotais datu nesējs. 

Šis process atšķiras atkarībā no tā, kā strādājat. Plašāku informāciju skatiet kādā no šīm sadaļām: 
 ▪ Datu nesēja sagatavošana darbam bez tīrumu kartotēkas 
 ▪ Datu nesēja sagatavošana darbam ar tīrumu kartotēku 

 

Datu nesēja sagatavošana darbam bez tīrumu kartotēkas 
Ja strādājat bez tīrumu kartotēkas, vispirms jums datu nesējā ir jāizveido mape “Taskdata”. [➙ 21] 
Pēc tam varat izveidot jaunu uzdevumu. [➙ 22] 

 

Datu nesēja sagatavošana darbam ar tīrumu kartotēku 
Ja strādājat ar tīrumu kartotēku, vispirms ir jāveic šādas darbības: 

1.  USB zibatmiņā jāizveido mape “Taskdata”. [➙ 21]  

2. Jāizveido tukšs uzdevums un tas jāsāk. Tādējādi no ISOBUS darba datora tiek saglabāta visa 
atbilstošā informācija, lai to pārnestu uz tīrumu kartotēku. [➙ 19] 

3. Tīrumu kartotēkā jāizveido jauns uzdevums. 

4. Uzdevums no tīrumu kartotēkas jāsaglabā USB zibatmiņā. 

5. USB zibatmiņa jāpievieno terminālim. 
 

Darba ierīces iestatījumu eksportēšana tīrumu kartotēkā 
Lai ISOBUS darba datoram, izmantojot tīrumu kartotēku, varētu plānot uzdevumus, tīrumu kartotēkai 
ir jāzina faktiskās darba ierīces apraksts. Šo aprakstu veido, piemēram, darba ierīces ģeometrija, 
ID numurs, darba platums un ietilpība. 

Lai šos datus pārnestu uz tīrumu kartotēku, terminālī ir jāizveido tukšs uzdevums. ISOBUS-TC visu 
darba ierīces aprakstu ieraksta uzdevuma datnē taskdata.xml. Šis uzdevums tad jums ir jāatver 
tīrumu kartotēkā. 

 

Šī darbība ir jāveic šādos gadījumos: 
 ▪ Pirms plānojat pirmo uzdevumu. 
 ▪ Kad darba datorā maināt izvēlētos darba ierīces parametrus. Uz to attiecas arī šādi parametri: 

darba platums, ģeometrija vai sprauslu skaits. Ja lietotne konstatē, ka darba ierīces apraksts 
uzdevumā atšķiras no tā, kas ir darba datorā, tad uzdevumu nevar sākt. 

 

Šajā darbībā visi parametri, kas ir saglabāti pieslēgtajā darba datorā, tiek saglabāti XML datnē. Šiem 
datiem tiek piešķirts viennozīmīgs ID numurs. 

Šis viennozīmīgais ID numurs vienlaikus ir arī darba datora sērijas numurs. To var atrast lietotnē 
“Izvēlne”. 

Šī darbība ir vienreiz jāatkārto katrai darba ierīcei, kas atbalsta ISOBUS. 

3 

3.1 

3.2 

3.2.1 

Kad jāveic? 

Darbības princips 
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1. darbība. Datu nesēja sagatavošana 

Datu nesēja sagatavošana darbam ar tīrumu kartotēku 
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NORĀDĪJUMS 
Ja plānojat uzdevumu darba ierīcei, tad jums ir jāpārliecinās, vai šīs darba ierīces īpašības tīrumu 
kartotēkā saskan ar šīs darba ierīces konfigurāciju ISOBUS darba datorā. Ja atšķiras tādi parametri 
kā darba platums, ģeometrija, tvertņu skaits, šie darba dati tiek piešķirti vienai no ISOBUS-TC 
piešķirtajām jaunajām darba ierīcēm. Tādā gadījumā varat strādāt tālāk, tikai vēlāk ir šie skaitļi 
tīrumu kartotēkā jākoriģē. 

◦ Ja izveidojat darba ierīci ar atšķirīgiem darba platumiem vai ģeometrijām, izveidojiet katrai 
konfigurācijai tīrumu kartotēkā savu profilu. 

 
 

  Esat pieslēdzis termināli pie tās darba ierīces darba datora, ko vēlaties pievienot pamata datiem. 

  Esat konfigurējis darba datoru. 

1. Pievienojiet terminālim tukšu USB zibatmiņu. 

2.  USB zibatmiņā pievienojiet mapi “Taskdata” [➙ 21]  

3.  Izveidojiet jaunu uzdevumu. [➙ 22] Šajā uzdevumā nedrīkst ievadīt nekādus uzdevuma datus.  

4.  Sāciet uzdevumu [➙ 28]. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
5. Uzgaidiet vairākas minūtes, līdz tiek parādīti skaitļi. 

 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

6.   — apturiet uzdevumu. 

7.   — pārslēdziet skatu “Pamata dati”. 

8.   — saglabājiet datus USB zibatmiņā. 

Darbību secība 



  

 

1. darbība. Datu nesēja sagatavošana 

Mapes “Taskdata” izveide 3 
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 ⇨ Darba ierīces dati tiek saglabāti USB zibatmiņas mapes “Taskdata” datnē “Taskdata.xml”. 

9. Uzgaidiet, līdz dati tiek ierakstīti un nolasīti. 

 ⇨ Funkcijas simbols  tiek pelēkots. 

10. Atvienojiet USB zibatmiņu no termināļa. 

 ⇨ Esat darba ierīces parametrus pārnesis uz USB zibatmiņu. 
 

Mapes “Taskdata” izveide 
Mape “Taskdata” ir paredzēta kā atmiņa visu ar ISOBUS-TC saistīto datņu saglabāšanai: 
 ▪ Datne ar visiem uzdevumiem un pamata datiem: taskdata.xml 
 ▪ Lietojuma kartes: BIN datnes 

Ja pievienojat terminālim tukšu USB zibatmiņu, varat šo mapi izveidot tieši terminālī. 
 

1. Pievienojiet terminālim tukšu USB zibatmiņu. 

2. Atveriet lietotni ISOBUS-TC: 

| ISOBUS-TC 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

 ⇨ Ja šajā skatā tiek parādīts šāds funkcijas simbols: , tad mape ir jau izveidota. 

3.   — nospiediet. 

4.   — nospiediet. 
 ⇨ USB zibatmiņā tiek izveidota mape “Taskdata”. 

 ⇨ Skatā “Pamata dati” tiek parādīts funkcijas simbols: 

 

3.3 

Darbību secība 



  

4 
2. darbība. Uzdevuma izveide 
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2. darbība. Uzdevuma izveide 
Ja esat sagatavojis datu nesēju, ir jāizveido jauns uzdevums. 

 

Jauna uzdevuma izveide notiek šādi: 

1. Pārslēdziet skatu “Pamata dati”. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
2. Noklikšķiniet uz rindas “Uzdevumi”. 

 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
Skatā “Uzdevumu saraksti” var tikt parādīti jau izveidotie uzdevumi, kā redzams šajā attēlā. 

3. Jums ir divas iespējas, kā izveidot uzdevumu: 

4.  Iespēja A:  — izveidojiet jaunu uzdevumu. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Terminālis jaunajam uzdevumam piešķirs faktisko datumu un laiku. Uzdevums vēl nav 

saglabāts. 

4 

Darbību secība 



  

 

2. darbība. Uzdevuma izveide 

 4 
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5.  Iespēja B:  — nokopējiet iezīmēto uzdevumu. Nokopētajā uzdevumā varat pārņemt 
vai mainīt visus sākotnējā uzdevuma datus un tad apstrādāt kā jaunu uzdevumu. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Jaunais uzdevums tiek pievienots sarakstam un ar zvaigznīti apzīmēts kā kopija. 

 ⇨ Esat izveidojis jaunu uzdevumu. 

Tagad ir pieejamas šādas iespējas: 
 ▪  Varat uzdevumu aizpildīt ar uzdevuma datiem. [➙ 24]  
 ▪  Varat sākt uzdevumu. [➙ 28]  
 ▪  Varat saglabāt uzdevumu. [➙ 26]  



  

5 
3. darbība. Uzdevuma datu ievadīšana un saglabāšana 

Mapes “Taskdata” izveide 
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3. darbība. Uzdevuma datu ievadīšana un saglabāšana 
Uzdevuma dati ir precīzas uzdevuma īpašības, ko varat apkopot veidlapā. Šādi varat katru uzdevumu 
precīzāk aprakstīt un konkrēti reģistrēt, ko darāt, kam un kā uz to ir jāreaģē pievienotajam ISOBUS 
darba datoram. 

Uzdevuma dati ir paredzēti arī, lai uzlabotu reģistrēšanu. No otras puses, tie ir paredzēti, lai izveidotu 
iesaistītā ISOBUS darba datora un lietotņu ievadītās vērtības darbam. 

Ir divu veidu uzdevuma dati: 
 ▪ Statiskie uzdevuma dati — šie uzdevuma dati tiek vienreiz ievadīti tīrumu kartotēkā vai termināļa 

datu nesējā un vairs netiek mainīti. Tie ir tādi dati kā klienta vārds/nosaukums, adrese, tīrumi. 
Tie uzdevumam tiek piešķirti vienreiz, un pēc uzdevuma sākšanas tos vairs nevar mainīt. 

 ▪ Dinamiskie uzdevuma dati — šos uzdevuma datus uzdevuma veikšanas laikā var mainīt. Tie tiek 
noteikti daļēji automātiski (pievienotās ierīces, skaitļi, ierīču izkārtojums) vai tos ievada lietotājs 
(uzdevuma fāze, darbinieks) 

Tālāk esošajā tabulā ir parādīts, kad un kādus uzdevuma datus varat mainīt. 

Laiks, kad var veikt izmaiņas 
  

Parametrs Uzdevums ir jauns 
un vēl nav sag-
labāts 

Uzdevums ir 
jau saglabāts 

Uzdevums ir 
sākts 

Apzīmējums + - - 

Klients + - - 

Saimniecība + - - 

Tīrums + - - 

Ierīces + + + 

Iestatītās vērtības + + + 

Atbildīgā persona + - - 

Darbinieks + + + 

Darba process + - - 

Uzpilde/iztukšošana - - + 

Skaitītājs - - + 

Ierīču izkārtojums - + + 

Sensori - + + 
  

Nākamajās nodaļās uzzināsit, kā var mainīt uzdevuma datus vēl nesāktos uzdevumos. 

Ja esat sācis uzdevumu, sk. nodaļu: 5. darbība. Lietotnes ISOBUS-TC izmantošana darba laikā [➙ 
30] 

5 
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Uzdevuma datu ievadīšana jaunā uzdevumā 
 

  Esat izveidojis jaunu uzdevumu, bet neesat to vēl saglabājis. 

  Tiek parādīts skats Uzdevuma dati: 

 
1. Iezīmējiet rindu ar datumu un noklikšķiniet. 

 ⇨ Tiek parādīts datu ievades skats. 
 ⇨ Ja neredzat pirmo rindu, tas var būt tāpēc, ka uzdevums ir jau saglabāts. Tādā gadījumā 

jums ir jāizveido jauns uzdevums. 

2. Piešķiriet uzdevumam nosaukumu. 

3. Ja vēlaties reģistrēt, ko, kurā tīrumā un kam darāt, pieskarieties vienai no šīm kategorijām:  

Klients,  Saimniecība,  Tīrums. Taču tas nav obligāti. 
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar ievadīto klientu, saimniecību un tīrumu pamata datiem. 
 ⇨ Ja saraksts ir tukšs, tas nozīmē, ka pamata dati ir tukši. Tādā gadījumā sk. nodaļu: ISO-

XML pamata datu uzturēšana [➙ 12] 

4. Izvēlieties sarakstā datus, kas atbilst jūsu uzdevumam. 

5. Šajā darbībā ignorējiet kategoriju “Iestatītā vērtība” . Uzdevuma sākšanas brīdī terminālis 
automātiski nosaka, kāds ISOBUS darba dators ir pievienots. Pēc tam varat ievadīt arī iestatītās 
vērtības. 

6. Kategorijā  varat izvēlēties darba procesu, ja šo kategoriju atbalsta tīrumu kartotēka. 

7.   — izejiet no veidlapas. 
 ⇨ Tiek parādīts ziņojums: “Vai vēlaties saglabāt izmaiņas?” 

8. Apstipriniet. 

 ⇨ Esat ievadījis uzdevuma datus un saglabājis uzdevumu. 
 

Uzdevuma datu apskate 
Nav nozīmes, vai uzdevumu esat izveidojis terminālī vai tīrumu kartotēkā. Jebkurā laikā varat 
apskatīt detalizēto informāciju. 

 

Plašāku informāciju par uzdevuma datiem var apskatīt šādi: 

  Skats Uzdevuma dati ir atvērts. 

5.1 
Darbību secība 

5.2 

Darbību secība 
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3. darbība. Uzdevuma datu ievadīšana un saglabāšana 

Statisko uzdevuma datu mainīšana 
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  Uzdevums ir jau saglabāts. 

1. Īsi noklikšķiniet uz rindas ar uzdevuma datiem: , , , . Lai to izdarītu, šajā 
rindā ir jābūt datiem. 
 ⇨ Tiek parādīta veidlapa ar detalizētu informāciju. 

 

Statisko uzdevuma datu mainīšana 
Šajā nodaļā uzzināsit, kā var mainīt uzdevuma datus, ja uzdevums ir saglabāts, bet vēl nav sākts. 
Piemēram, uzdevuma kopijas gadījumā. 

 

  Atveriet skatu “Uzdevumi”. 

1.  Iespēja A: ja uzdevumu vēl neesat sācis, noklikšķiniet ar pagriežamo pogu uz uzdevuma. 

2.  Iespēja B: ja kaut kad iepriekš uzdevums jau ir ticis sākts, nospiediet , lai nokopētu 
šo uzdevumu. Pēc tam noklikšķiniet ar pagriežamo pogu uz uzdevuma kopijas. 
 ⇨ Tiek parādīts skats ar uzdevuma datiem. 

3.   — uz vienas no šim rindām noklikšķiniet un turiet divas sekundes: , , , 

 
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar pieejamiem datiem. 

4.   — sarakstā izvēlieties datus. 

 ⇨ Esat izmainījis uzdevumu. 
 

Uzdevuma datu saglabāšana 

Uzdevumu var saglabāt tikai tad, ja skatā “Uzdevuma dati” ir redzams funkcijas simbols . 

Pēc saglabāšanas daļu uzdevuma datu vairs nevar mainīt. 
 

  Esat izveidojis jaunu uzdevumu un ievadījis uzdevuma datus. 

  Tie atrodas šajā skatā: 

 

1.   — saglabājiet uzdevuma datus. Šis funkcijas simbols tiek parādīts tikai tad, ja var 
saglabāt. 

5.3 

Darbību secība 

5.4 

Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
Saglabātais uzdevums tiek parādīts skatā “Uzdevumu saraksts”. Nosaukums sastāv no 
uzdevuma izveidošanas datuma un laika. 

 ⇨ Esat saglabājis uzdevumu. 

Skatā “Uzdevuma dati” tiek parādīti jauni parametri: 
 ▪ Ierīces 
 ▪ Darbinieki 

Šos parametrus var mainīt tikai tad, kad sākat šo uzdevumu. 



  

6 
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4. darbība. Uzdevuma sākšana 
Varat sākt jebkuru uzdevumu neatkarīgi no tā statusa. 

 

1. Pārslēdziet skatu “Uzdevumu saraksts”. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
2. Noklikšķiniet uz vajadzīgā uzdevuma. 

 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

3.   — sāciet uzdevumu. 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Uzdevumam ir jauns statuss: Zaļš — uzdevums ir sākts. 
 ⇨ Tiek parādīti šādi funkciju simboli: 

 — apturiet uzdevumu. 

 — naviģējiet uz tīrumu. 

 ⇨ Esat sācis uzdevumu. 

6 

Darbību secība 
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 6 
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Tagad ir pieejamas šādas iespējas: 
 ▪  Varat izvēlēties mašīnas. [➙ 31]  
 ▪  Varat izvēlēties darbiniekus. [➙ 34]  
 ▪  Var saņemt navigācijas norādījumus uz tīrumu. [➙ 38] (Tikai tad, ja ir aktivizēta funkcija FIELD-

Nav.) Plašāku informāciju sk. FIELD-Nav lietošanas pamācībā. 
 ▪  Varat apturēt uzdevumu. [➙ 40]  
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5. darbība. Lietotnes ISOBUS-TC izmantošana darba laikā 
 

Iestatīto vērtību ievadīšana 
Ja ISOBUS darba datorā vēlaties ievadīt iestatīto vērtību, varat to izdarīt, izmantojot uzdevumu. 
Iestatītā vērtība ISOBUS darba datoram norāda, cik lielai ir jābūt darba ierīces dozēšanas sistēmas 
izvadei. 

Ir pieejamas šādas iespējas: 
 ▪ Varat norādīt iestatīto vērtību uzdevuma laukā “Iestatītās vērtības”. Šī vērtība tiek pārnesta uz 

ISOBUS darba datoru, lai darba dators līdz uzdevuma beigām strādātu ar to. 
 ▪ Darba ierīcēm, kam ir vairākas dozēšanas sistēmas, iestatīto vērtību varat norādīt katrai 

dozēšanas sistēmai. 
 ▪ Tīrumu kartotēkā varat uzdevumam pievienot lietojuma karti un tad uzdevumu sākt terminālī. 

Tādā gadījumā rīkojieties šādi: 

 – Terminālis uz darba datoru nosūta tikai tās iestatītās vērtības, kas konkrētajā GPS pozīcijā 
ir nepieciešamas. 

 – Ja strādājat ar lietojuma kartēm, parametrā “Iestatītās vērtības” tiek parādīta tikai vidējā 
iestatītā vērtība. Atsevišķās lietojuma kartes iestatītās vērtības nevar mainīt. 

 – Ja ISOBUS darba dators to pieļauj, varat izveidot līdz pat četrām lietojuma kartēm. Katra 
lietojuma karte satur iestatītās vērtības vienai darba ierīces dozēšanas sistēmai. 

Šajā attēlā ir redzams pārskats par ievades laukiem: 

 
Pārskats par ievades laukiem 

  

  Iestatītās vērtības rinda  
Šīs vērtības tiek pārnestas uz ISOBUS darba 
datoru. 

  Produkta daudzums  

  Ierīces elements    Mērvienība  

  Produkti  
Ja izveidotais produkts ir maisījums, šajā 
apgabalā varat norādīt, no kādiem produktiem 
šis maisījums sastāv. 

  Produktu veids  

  Otras iestatītās vērtības apgabals    
  

Skatā ir redzami šādi simboli: 
  

  
Maisījums 

Izveidotā maisījuma apzīmējums 

  
Mašīnas daļa 

Ja mašīnai ir vairāk par vienu tvertni vai dozēšanas sistēmu, šeit varat norādīt iestatīto 

7 

7.1 
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vērtību vienai mašīnas daļai. 

  
Produkts 

Ja maisījums sastāv no vairākiem produktiem, šeit varat minēt atsevišķos produktus. 
  

Pa labi no katra simbola ir ievades lauks, kuru varat iezīmēt ar kursoru un tad uz tā noklikšķināt. 

Ievades laikos varat norādīt, kādu maisījumu, kādā daudzumā un no kādiem produktiem sastāvošu 
vēlaties izvadīt. 

Lietojumprogramma nekontrolē, vai atsevišķo produktu daudzumu summa atbilst maisījuma 
iestatītajai vērtībai. 

 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 
 ⇨ Tiek parādīts iestatīto vērtību saraksts. 

2. Noklikšķiniet uz pirmā lauka blakus simbolam . 

3. Ievadiet pirmo iestatīto vērtību. 

4. Pa labi no tās izvēlieties vienību un līdzekli (nav obligāti). 

5. Noklikšķiniet lauka blakus šim simbolam:  
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar pievienotajiem ISOBUS darba datoriem. 

6. Izvēlieties darba datoru. 
 ⇨ Tiek parādīts mašīnas daļu saraksts, kam varat pievienot iestatīto vērtību. To veids un 

apzīmējums ir atkarīgs no ISOBUS darba datora. 

7.   — izvēlieties mašīnas daļu, kam jāpievieno iestatītā vērtība. 

 ⇨ Tiek parādīts iestatīto vērtību saraksts. Blakus simbolam  tagad tiek parādīta izvēlētā 
mašīna. 

 ⇨ Esat piešķīris mašīnas daļai iestatīto vērtību. 

8. Atkārtojiet šīs darbības nākamajai iestatītajai vērtībai. Lai to izdarītu, izmantojiet laukus, kas vēl 
ir tukši. 

9.   — apstipriniet un saglabājiet ievadītos datus. 

 ⇨ ISOBUS darba dators pārņem iestatīto vērtību. 
 

Ierīces izvēle 
Šajās darbībā jums ir jāizvēlas ierīce, kas tiks izmantota darba laikā. Varat pievienot jebkādu ierīču 
skaitu. Terminālī tiek reģistrēts to darbalaiks. Tām nav jābūt tikai ISOBUS darba ierīcēm. Varat 
pievienot arī citus piederumus un uzskaitīt to darbalaiku. 

  

  

 
Pievienot ierīci 

Vēlreiz aktivizēt deaktivizēto ierīci (nospiest un turēt) 

 
Deaktivizēt ierīci 

  

Darbību secība 

7.2 

Vadības elementi 
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Ierīces var būt aktivizētas vai deaktivizētas. Terminālī tiek aprēķināts aktivizēto ierīču darbalaiks. 

Pēc ierīces apzīmējuma simbola varat noteikt, vai tā ir aktivizēta vai deaktivizēta. 
  

  
Ierīce ir deaktivizēta 

(sarkans fons) 

  
Ierīce ir aktivizēta 

(zaļš fons) 

nav 
simbola 

Ja apstrādājat uzdevumu ar kādu ierīci, kas nav tam paredzēta, ierīces apzīmējumā 
netiek rādīts nekāds simbols. 

  
 

Izvēlieties sarakstā ierīci 

  Esat sācis uzdevumu. 

1. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Skatā ir visu to ierīču saraksts, ko esat piešķīris šim uzdevumam. Ja apstrādājat uzdevumu 

ar piešķirto ierīci, tad tā tiek nekavējoties aktivizēta. Ja apstrādājat uzdevumu ar kādu ierīci, 
kas nav tam piešķirta, ierīces apzīmējumā netiek rādīts nekāds simbols. 

2.   — pievienojiet ierīces. 
 ⇨ Tiek parādīts ierīču saraksts: 

 
3. Sarakstā noklikšķiniet uz vajadzīgās ierīces. 

Piemēram, uz traktora, ar ko velkat miglotāju.  

Simboli 

1. darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Zem mašīnas apzīmējuma tiek parādīta šāda informācija: 

- Aktivizēto ierīču gadījumā: aktivizēšanas datums un laiks 
- Deaktivizēto ierīču gadījumā: deaktivizēšanas datums un laiks 

4. Pievienojiet papildu ierīces. 

 ⇨ Esat izvēlējies ierīci. 
 

Šādi var aktivizēt deaktivizētu ierīci: 

1. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 
2. Sarakstā iezīmējiet deaktivizēto ierīci. 

3.   — turiet nospiestu 3 sekundes. 
 ⇨ Ierīce tiek aktivizēta. 

 

Ierīču izkārtojuma konfigurēšana 
Ierīču izkārtojums parāda, no kura ISOBUS darba datora terminālis ielādē pievienoto 
lauksaimniecības ierīču ģeometriju. Ģeometrija ir svarīga, lai, izmantojot GPS signālus, aprēķinātu 
visu ierīces elementu pozīciju. Tikai tā var veikt precīzu vadību pa paralēlām sliedēm un sekciju 
pārslēgšanu. 

 

Ja izmantojat lietotni ISOBUS-TC, ierīču izkārtojumu varat konfigurēt šādi: 

  Visi ISOBUS darba datori, kas ir nepieciešami uzdevuma veikšanai, ir pieslēgti. 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Atveriet uzdevuma datus. 

2.   — atveriet skatu ar ierīču izkārtojumu. 

2. darbību secība 

7.3 

Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar visām pie ISOBUS pieslēgtajām ierīcēm. Starp ierīcēm tiek 

parādīti savienotāji. 

3.   — lai izvēlētos pirmo ierīci, nospiediet pagriežamo pogu augšējā rindā. Ja izmantojat 
ME termināli, kas ir pieslēgts GPS uztvērējam, iestatiet augšējā rindā lietotni “ME-Tractor-ECU”. 
Ja informācija par ģeometriju ir iekļauta kādā citā terminālī vai traktora darba datorā, varat 
iestatīt to. 

4. Otrajā vietā ir jābūt parādītai lauksaimniecības ierīcei, kas ir pieslēgta aizmugurējai ISOBUS 
ierīču pieslēgvietai. Izvēlieties rindā otro ierīci. 

5. Tagad starp abām ierīcēm ir jāizvēlas atbilstošs savienotājs. Nospiediet pagriežamo pogu rindā 
starp abām ierīcēm un izvēlieties katrai ierīcei atbilstošu savienotāju. 

Vienkāršu sistēmu gadījumā terminālis ierīču izkārtojumu var iestatīt automātiski. Pirmām kārtām tad, 
ja ME terminālis ir vienīgais, kurā ir informācija par traktora ģeometriju. 

Tālāk minētajos gadījumos varētu būt svarīgi ierīču izkārtojumu iestatīt manuāli: 
 ▪ Ja traktora kabīnē ir uzstādīts traktora darba dators (Tractor-ECU), kurā ir saglabāta traktora 

ģeometrija. Tādā gadījumā jums ir jāizvēlas, kuru Traktor-ECU ierīču izkārtojumā saistīt ar citām 
ierīcēm: ME termināļa vai darba datora lietotni. 

 ▪ Ja pašu ISOBUS darba datora sistēmu nevar izkārtot. Piemēram, ja traktors velk vairāk nekā 
vienu lauksaimniecības ierīci (piem., vircas izsmidzinātāju un sējmašīnu). 

 ▪ Ja ISO-XML uzdevuma sākšanas laikā tiek pārtraukts savienojums ar ISOBUS darba datoru. 
Vairākumā gadījumu, tiklīdz ISOBUS darba dators tiek atkal pieslēgts, ierīču izkārtojums tiek 
iestatīts pareizi. 

 ▪ Ja termināļa startēšanas laikā tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums: “Ierīču izkārtojums ir 
nepilnīgs”. 

 ▪ Ja sistēmā TRACK-Leader, startējot navigāciju, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums: “Ierīces dati 
vēl tiek ielādēti”. Ierīču izkārtojuma iestatīšana varētu šo problēmu novērst. 

 

Darbinieku darbalaika uzskaite 
Ja uzdevumam esat piešķīris darbinieku, sākot uzdevumu, uzreiz tiek sākta viņa darbalaika uzskaite. 
Darba laikā varat darbalaika uzskaiti pārtraukt, sākt un pievienot jaunu darbinieku. 

Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties reģistrēt, kas ir veicis darbus. 
 

Darbalaika uzskaiti var beigt šādi: 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Atveriet konkrēto uzdevumu. 

7.4 

Darbību secība 
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2. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 
3. Iezīmējiet tā darbinieka vārdu, kas pabeidza darbu. 

4.   — beidziet darbalaika uzskaiti. 
 ⇨ Blakus darbinieka vārdam esošais simbols kļūst sarkans. 

 ⇨ Darbalaiks vairs netiek uzskaitīts. 
 

Darbalaika uzskaiti var sākt šādi: 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Atveriet konkrēto uzdevumu. 

2. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 
3. Iezīmējiet tā darbinieka vārdu, kas sāka darbu. 

4.   — turiet šo taustiņu ilgi nospiestu, lai atkal sāktu darbalaika uzskaiti. 
 ⇨ Blakus darbinieka vārdam esošais simbols kļūst zaļš. 
 ⇨ Darbalaiks tiek uzskaitīts. 

5.   — īsi nospiediet šo taustiņu, lai pievienotu jaunu darbinieku. 
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar pieejamo darbinieku vārdiem. 
 ⇨ Darbinieks tiek pievienots uzdevumam. 

 ⇨ Darbalaiks tiek uzskaitīts. 
 

Jaunu darbinieku var pievienot šādi: 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Atveriet konkrēto uzdevumu. 

2. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 

 

3.   — īsi nospiediet šo taustiņu, lai pievienotu jaunu darbinieku. 
 ⇨ Tiek parādīts saraksts ar pieejamo darbinieku vārdiem. 
 ⇨ Darbinieks tiek pievienots uzdevumam. 

 ⇨ Darbalaiks tiek uzskaitīts. 
 

Uzdevuma apstrādes fāzes izvēle 
Iestatot uzdevuma apstrādes fāzi, var precīzāk aprēķināt uzdevumus. 

Ir šādas fāzes: 
 ▪ Ierašanās 
 ▪ Sagatavošana 
 ▪ Darbalaiks 

Darbību secība 

Darbību secība 
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 ▪ Pārtraukums 
 ▪ Laiks remontā 

 

1. Skatā “Uzdevuma dati” noklikšķiniet uz rindas: 
TSK-(uzdevuma kārtas numurs) 

 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
2. Noklikšķiniet uz vajadzīgās uzdevuma apstrādes fāzes. 

 ⇨ Jaunā fāze tiek parādīta skatā “Uzdevuma dati”.  
 

ISOBUS darba datora skaitītājs 
Standartā ISO 11783 ir minēti to skaitītāju veidi, ko var pārnest no ISOBUS darba datoriem uz 
ISOBUS-TC. Ne visu ražotāju un darba datoru skaitītāju teksti saskan. 

Nolasītās vērtības parasti tiek pārnestas ar decimāldaļām. ISOBUS-TC neko nekoriģē. Tas nozīmē, 
ka, piemēram, 0,33 stundu darbalaiks atbilst 20 minūtēm. Skaitīšana vienmēr notiek no uzdevuma 
sākuma līdz uzdevuma beigām. 

  

Skaitītāja veids Vienība Piezīmes 

Kopējais izlietotais daudzums l, kg, gabali  

Kopējais ieguvums l, kg, gabali  

Apstrādātā platība ha, m2  

Darba pozīcijā nobrauktais ceļa 
posms 

km, m, mm Parasti tas ir apstrādātais ceļa 
posms. 

Ceļa posms, kas nobraukts 
ārpus darba pozīcijas 

km, m, mm  

Darbību secība 

7.6 
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Skaitītāja veids Vienība Piezīmes 

Laiks darba pozīcijā Stundas, minūtes, sekundes  

Laiks ārpus darba pozīcijas Stundas, minūtes, sekundes  
  

Skaitītājs tiek parādīts skatā “Uzdevuma dati”. 

 
Skats “Uzdevuma dati” ar skaitītāju. 

 

Ierīci, kuras skaitītājs ir jāparāda, var izvēlēties šādi: 

  Uzdevums ir sākts. 

1. Noklikšķiniet uz rindas  

2. Noklikšķiniet uz ierīces, kuras skaitītājs ir jāparāda. 
 

Uzpildes un iztukšošanas reģistrēšana 
Izmantojot lietotni ISOBUS-TC varat reģistrēt uzpildi un iztukšošanu. 

Taču nenotiek šīs informācijas apmaiņa starp ISOBUS darba datoru un šo lietotni. 
 

Pēc kravas automašīnas nosvēršanas vadītājs var ievadīt, ka ir uzpildījis 20 tonnas kukurūzas. 
 

Pēc 5000 litru vircas izvades ar tādu vircas izsmidzinātāju, kas neatbilst ISO standartiem, vadītājs 
izmantoto daudzumu var ievadīt kā “Iztukšošana”. 

  

  

Funkcijas simbols Funkcija 

  

Ievadīt uzpildīto daudzumu 

  

Ievadīt izvadīto daudzumu 

  
 

Tvertnes uzpildes vai iztukšošanas reģistrēšana tādu ierīču gadījumā, kas nav atbilstošas ISO 
standartiem, notiek šādi 

  Esat sācis uzdevumu. 

1. Atveriet skatu “Uzdevuma dati”. 

2. Noklikšķiniet uz rindas: 

 Uzpilde/iztukšošana 

Darbību secība 

7.7 

1. piemērs 

2. piemērs 

Vadības elementi 

Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
3. Nospiediet vajadzīgās funkcijas taustiņu. 

 - Ievadiet uzpildīto daudzumu 

 - Izvadiet iztukšoto daudzumu 
 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
 ⇨ Pēc simbola augšējā kreisajā stūrī varat noteikt, vai ievadāt uzpildīto daudzumu vai 

iztukšoto daudzumu. 

4. Skats sastāv no trim kolonnām, kurās varat ievadīt datus: 
Kreisajā kolonnā: ievadiet daudzumu. 
Vidējā kolonnā: ievadiet mērvienību.  
l = litri 
t = tonnas 
Labajā kolonnā: sarakstā izvēlieties produktu, kas tiek uzpildīts vai iztukšots. 

5.   — izejiet no skata. 

6. Tiek parādīts ziņojums: 
“Vai saglabāt izmaiņas?” 

7. Jā — apstipriniet. 

 ⇨ Tiek parādīts skats “Uzdevuma dati”. 
 

Navigācija uz tīrumu 
Sākot uzdevumu, varat saņemt navigācijas norādes tieši uz tīrumu. 

Lai varētu izmantot šo funkciju, jums ir nepieciešams: 

7.8 
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 ▪ Aktivizēta FIELD-Nav licence 
 ▪ Aktivizēts FIELD-Nav karšu materiāls 
 ▪ Tīrums ar pamata datos saglabātām lauka malām 

 

  Terminālī ir aktivizēta funkcija FIELD-Nav ar karšu materiālu. 

  Karšu materiāls ir USB zibatmiņā. 

  Mērķa tīrums ar lauka malām ir saglabāts pamata datos. 

1. Izveidojiet jaunu uzdevumu. 

2. Uzdevuma datos izvēlieties tīrumu, uz kuru jāsaņem navigācijas norādes. 

3. Sāciet uzdevuma izpildi. 

4.   — sāciet navigāciju uz tīrumu. 
 ⇨ Tiek parādīts lietotnes FIELD-Nav logs. 

5. Izmantojiet šo lietotni, kā aprakstīts FIELD-Nav pamācībā. 

Darbību secība 
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6. darbība. Darba apturēšana 

Uzdevuma apturēšana 
 

  

  

40 V2.20191001 30302436-02-LV 
  

 

6. darbība. Darba apturēšana 
Uzdevumu var apturēt jebkurā laikā. Jums pašam ir jāizlemj, vai šis uzdevums ir ticis pilnībā 
apstrādāts vai tā apstrādāšana ir jāveic vēlāk. 

Ja darbu apturat, jums ir jāizlemj, ko ar šo darbu iesākt. Atkarībā no tā, vai šis uzdevums ir ticis 
pilnībā apstrādāts vai tā apstrādāšana ir jāveic vēlāk, varat rīkoties šādi: 
 ▪ Apturēt uzdevumu 
 ▪ Pārtraukt uzdevumu 

 

Uzdevuma apturēšana 
 

1. Pārslēdziet skatu “Uzdevuma dati”. 

2.   — apturiet uzdevumu. 
 ⇨ Notiek uzdevuma izpildes apturēšana. 

 ⇨ Skatā “Uzdevumu saraksts” šis uzdevums tiek iezīmēts sarkans. 
 

Uzdevuma pārtraukšana 
Uzdevumu varat pārtraukt, ja jums ir jāpārtrauc darbs, bet uzdevums vēl nav paveikts. 

Uzdevuma izpilde tiek pārtraukta tikai tad, ja sākat kādu citu uzdevumu. 
 

  Esat sācis uzdevuma izpildi, un ir atvērts skats “Uzdevuma dati”: 

 
1. Kamēr tiek sākta šī uzdevuma izpilde, pārejiet uz skatu “Uzdevumu saraksts”. 

 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 
Aktīvais uzdevums tiek iezīmēts zaļš. 

2. Noklikšķiniet uz jebkura, vislabāk uz kāda apturēta uzdevuma. 
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8.1 
Darbību secība 

8.2 

Darbību secība 
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 ⇨ Tiek parādīts šāds skats: 

 

3.   — sāciet uzdevumu. 
 ⇨ Aktīvais uzdevums tiek pārtraukts, izvēlētais uzdevums tiek sākts. 

4.   — apturiet uzdevumu. 
 ⇨ Uzdevuma izpilde tiek apturēta. 
 ⇨ Skatā “Uzdevumu saraksts” sākotnējais uzdevums tiek iezīmēts dzeltens. 

 
 ⇨ Pārtrauktais uzdevums tagad ir iezīmēts dzeltens. 
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Uzdevumu pārnešana ar USB zibatmiņu 
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7. darbība. Reģistrēšanas pabeigšana 
Ja esat pabeidzis kāda uzdevuma vai uzdevumu kopas apstrādi, varat eksportēt rezultātus. 

Ir pieejamas šādas iespējas: 
 ▪ Uzdevumu pārnešana uz tīrumu kartotēku, izmantojot USB zibatmiņu. 
 ▪ Darba rezultātu pārnešana uz datoru teksta datnes formātā. 
 ▪ Rezultātu izdrukāšana. 

 

Uzdevumu pārnešana ar USB zibatmiņu 
 

  Esat visus uzdevumus pabeidzis. 

  Visi uzdevumi uzdevumu sarakstā ir iezīmēti sarkani. 

1. Atveriet skatu “Pamata dati”. 

2.   — ierakstiet uzdevumu datus USB zibatmiņā. 

 ⇨ Uzgaidiet, līdz simbols  pazūd un LED indikators uz USB zibatmiņas pārstāj 
mirgot. 

3. Noņemiet USB zibatmiņu. 

4. Pievienojiet USB zibatmiņu saimniecības datoram. 

5. Importējiet datus tīrumu kartotēkā un apstrādājiet. 
 

Teksta datnes izmantošana 
Ikreiz, kad beidzat kādu uzdevumu, datu nesējā tiek izveidota teksta datne. Šo datni varat atvērt savā 
datorā ar jebkuru teksta apstrādes programmu. 

Sākot no augšas, šajā dokumentā var būt minēta šāda informācija: 
 ▪ Uzdevuma apzīmējums 
 ▪ Klients 
 ▪ Lietošana 
 ▪ Tīrums 
 ▪ Atbildīgā persona 
 ▪ Sākšanas un apturēšanas laiki 
 ▪ Uzdevuma izpildes ilgums, kas ietver šādus datus: 

 – Darbalaiks 

 – Ierašanās 

 – Sagatavošana 

 – Pārtraukums 

 – Remonts 

 – Pārkraušanas ilgums 

 ▪ Iesaistītie darbinieki 
 ▪ Izmantotās darba ierīces 
 ▪ Iestatītās vērtības 
 ▪ Izveidošanas datums, laiks 
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Darbību secība 
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Tas, kāda informācija tiek parādīta dokumentācijā, vienmēr ir atkarīgs no tā, cik precīzi esat ievadījis 
uzdevuma datus un kādu informāciju ISOBUS darba dators ir pārnesis uz lietotni ISOBUS-TC. 

 

Rezultātu izdrukāšana 
Ja terminālim ir pieslēgts ME ISO printeris, pabeigto uzdevumu rezultātus varat izdrukāt kā 
dokumentu. 

Dokumentā var tikt parādīta tāda pati informācija kā teksta datnē, kas tiek izveidota automātiski. Sk. 
nodaļu Teksta datnes izmantošana [➙ 42] 

 

  ISO printeris ir pieslēgts pie termināļa un aktivizēts. 

  Esat pabeidzis darbu. 

1. Apturiet uzdevumu. 

2. Atveriet uzdevuma datus. 

3.   — sāciet drukāšanu. 

9.3 

Darbību secība 
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Svarīgās datnes USB zibatmiņā 
Visi uzdevumu dati, tīrumu dati un ierīču dati tiek saglabāti USB zibatmiņā. Tāpēc šos datus var 
pārnest no termināļa uz tīrumu kartotēku un pretēji. 

Visām datnēm vienmēr ir standartizēti apzīmējumi, ko nedrīkst mainīt. 

Atkarībā no tā, vai termināli izmantojat ar portālu farmpilot vai datus no tīrumu kartotēkas pārnesat ar 
USB zibatmiņu, USB zibatmiņā ir jābūt citām mapēm. 

 

Šeit minētās datnes var būt dažādās mapēs. 

TASKDATA.xml — datne, kurā ir visu uzdevumu dati no tīrumu kartotēkas. Tos no tīrumu kartotēkas 
saglabā saimniecības datora cietajā diskā vai USB zibatmiņā. 

Izmantojot portālu farmpilot, dati tiek automātiski izveidoti mapē “TaskData_work”. 

Strādājot bez portāla farmpilot, šie dati no cietā diska ir jāpārkopē uz USB zibatmiņas mapi 
“TASKDATA”. 

Datne Taskdata.xml nedrīkst būt lielāka par 2 MB. Ja datne ir pārāk liela, var rasties ar datu 
pārnešanu saistītas problēmas un termināļa darbība var ievērojami palēnināties. 

GRD{numurs}.bin — datne, kurā ir tīruma lietojuma kartes. Ja uzdevumu apstrādi vēlaties uzmantot 
ar lietojuma kartēm, arī šī datne ir jāpārnes uz termināli. 

 

TaskData — mape, kurā ir visi tādas uzdevumu kopas uzdevumi, kas pašlaik tiek apstrādāta. 

Šī mape ir svarīga tikai tad, ja lietotni ISOBUS-TC uzmantojat bez farmpilot. 

Papildinformāciju lasiet nodaļā Mapes “Taskdata” izveide [➙ 21] 

TaskData_work — mape, kurā ir visi tādas uzdevumu kopas uzdevumi, kas pašlaik tiek apstrādāta. 

Šī mape tiek izveidota automātiski, tiklīdz USB zibatmiņa tiek pievienota terminālim. Tas aizvieto 
mapi Taskdata tik ilgi, līdz uzdevuma dati tiek ierakstīti USB zibatmiņā. Tātad, līdz tiek nospiests 

funkcijas taustiņš . 

 TaskData(Numurs) — šajā mapē tiek veidotas uz farmpilot nosūtīto uzdevumu dublējumkopijas. 

Izmantojot portālu farmpilot, šī mape tiek automātiski ievietota USB zibatmiņā. Lai to varētu izdarīt, 
USB zibatmiņai ir jābūt pievienotai terminālim. 
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Svarīgās datnes: 

Svarīgās mapes: 
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