TUTORIAIS

CADASTRANDO SUA ÁREA DE
PASTAGEM NO JETBOV

Cadastrar sua área de pastagem no JetBov é um passo importante para que você faça
uma boa gestão e utilize plenamente os recursos de nossa plataforma. Para você que
está com dificuldade nesse processo, basta acompanhar o passo a passo a seguir:
Primeiramente, no menu principal do JetBov, clique na opção “Lotes”, e depois em
“Gerenciamento de Áreas”:

Na tela de área de pastagem, temos algumas opções, que são bastante importantes
nesse processo:
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1- Aumentar o zoom;
2- Diminuir o zoom;
3- Encontrar sua localização via GPS;
4- Encontrar sua localização via coordenadas;
5- Salvar a localização atual como localização padrão da fazenda;
6- Pesquisar por endereço;
7- Desenhar área inteira;
8- Desenhar área livre (para áreas de formato irregular);
9- Importar o arquivo da área nos arquivos: GPX, KML ou GeoJSON;
10- Editar dados da área de pastagem selecionada.
Quando a área de pastagem for desenhada, uma tela será exibida para que preencha
alguns dados sobre a pastagem:

Nessa etapa, é necessário dar um nome à área, bem como a lotação máxima e se tratase de pastagem, confinamento, semi-confinamento, etc. O tamanho total da área será
calculado automaticamente, de acordo com o desenho feito.
É possível também colocar uma observação sobre a área, como por exemplo o tipo do
pasto utilizado, ou uma palavra-chave que sirva para que você futuramente pesquise
por essa área rapidamente.
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Após preencher todos os dados, abaixo do desenho no mapa, é possível ver a área
registrada:

Observe que, caso a área atinja a lotação máxima, ela é destacada em vermelho, e
apresenta um percentual (%) do quanto está acima de sua capacidade máxima.
Caso ela não tenha atingido sua capacidade máxima, seu nome fica em azul, e um % do
quanto está sendo ocupada aquela pastagem também é demonstrado.

Pronto, você agora tem sua pastagem cadastrada em nossa plataforma!
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