Pronachem spol. s r.o.

Rukověť Agronoma – Návod k použití
INSTALACE
Na stránkách společnosti www.pronachem.cz klikněte na odkaz Rukověť agronoma a
stáhněte si instalační soubor. Není to nic velkého a po nainstalování funguje i off-line – tedy
bez přístupu k internetu.

Protože víme, že budete potřebovat program vyzkoušet, máte jeho plnou verzi na 30 dní
zdarma. Informace týkající se aktivace programu po uplynutí zkušební doby naleznete na
našich stránkách.
Po instalaci se Vám na ploše obrazovky objeví ikona programu
. Po kliknutí na tuto
ikonu se program spustí a otevře se vstupní obrazovka. Nyní si ukážeme, jak využít samotný
program. Pokračujte přes tlačítko VSTOUPIT.

POUŽITÍ
Po kliknutí na tlačítko Vstoupit se před vámi otevře tabulka s informacemi o přípravcích.
Protože je to tabulka rozsáhlá, můžete si ji filtrováním upravovat pro své individuální
potřeby.
Pokusím se Vás co nejjednodušeji seznámit s jejími základními funkcemi.
Najetím šipkou na levou stranu tabulky (viz šipka: Zobrazit rozšířené filtry) se Vám zobrazí
možnosti rozšířeného filtru.

Dvojitým kliknutím si rozbalíte položku Použití, která v sobě skrývá seznam plodin, ze kterých
si můžete vybrat tu, která Vás zajímá.
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Pro náš případ jsem zvolil Pšenici ozimou.

Dvojitým kliknutím si opět nabídku Použití zabalíme a přesuneme se na Biologickou funkci
přípravku, kde obdobným způsobem zvolíme položku – v tomto případě fungicid.

MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ TABULKY
Poklepáním na záhlaví určitého sloupce v šedé liště se tabulka srovná podle abecedy či
velikosti čísla Ve Vámi vybraném sloupci. Můžete si tedy přípravky srovnat například podle
Účinné látky.
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Poklepáním kamkoliv na šedou lištu pravým tlačítkem myši se objeví volba viditelnost
sloupců. Po kliknutí na Nastavit viditelnost sloupců můžete výrazně zpřehlednit tabulku a
zobrazit si jen sloupce, které Vás zajímají.

Pomocí tlačítka Zruš označení hromadně odznačíte všechny sloupce. Následně si vyberte ty,
které Vás zajímají.
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Takto bude vypadat tabulka po mém výběru sloupců:

Podobným způsobem si můžete upravit viditelnost sloupců ve všech záložkách (červený
rámeček).
Modrý rámeček označuje místo, které Vám zobrazuje aktuální filtr.
Případně si můžete šířku sloupců upravit i podle svých potřeb posunováním čáry (oranžová
šipka) při současném držení levého tlačítka myši.
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Červená barva písma ukazuje zaregistrovanou možnost použití, černá je deklarovaná
výrobcem.

ULOŽENÍ ZOBRAZENÍ TABULKY
Vámi filtrovaný výběr si můžete pro příště také uložit. Tím pádem veškeré filtrování pro
danou plodinu je jednorázovou záležitostí a příští přehled už je velmi rychlý.
Klikněte na tlačítko Uložit/obnovit filtr.

Z menu vyberte Uložit aktuální filtr….
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Pro načtení uloženého filtru opět klikněte na Uložit/obnovit filtr a vyberte ten, který
potřebujete.

Pokud se něco pokazilo, můžete se vrátit vždy volbou Zrušit filtr nebo Obnovit výchozí
vzhled.

Zkoušejte a experimentujte.
V případě, že máte nějaké další dotazy a návrhy, popřípadě narazíte na zjevnou nepravdu (to
by se nemělo stát), obraťte se na Ing. Luboše Šmikmátora. Kontakt na něj naleznete na
Vstupní obrazovce.
Pokud Vám naše aplikace bude pomáhat s výběrem vhodných přípravků a budete ji chtít
používat po celý rok, budeme rádi, pokud si zakoupíte licenci platnou po celý rok. Více
informaci naleznete na našich stránkách www.pronachem.cz.
Děkuji za pozornost a věřím, že se ochrana rostlin s naším produktem stane přehlednější.
Ing. Pavel Cabák
a
Ing. Luboš Šmikmátor
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