NewSoft Team
9400 Sopron, Avar u. 10.
Tel.: 06-30/364-8694
E-mail: newsoft@t-online.hu
http://www.newsoft.hu

Gazda - gazdálkodói nyilvántartó rendszer

A Gazda – gazdálkodói rendszer támogatja a gazdálkodásba bevont
földterületek, a bérleti és tulajdonviszonyainak nyilvántartását, a
földterületek táblákba sorolását, a kialakított táblákban termesztett
növénykultúrák nyilvántartását és a művelés során végzett
tevékenységek, felhasznált anyagok, betakarított termények
mennyiségének rögzítését, nyilvántartását és lekérdezését.

A Gazda gazdálkodói rendszer Interbase1 (FireBird) adatbázisra épülő Windows2 alapú
grafikus felhasználói felülettel rendelkező, könnyen telepíthető és használatba vehető kis
erőforrás igényű alkalmazás.
A Gazda gazdálkodói rendszer lehetővé teszi az Ön számára a gazdálkodáshoz használt
saját tulajdonú, illetve bérelt földterületek naprakész nyilvántartását, a művelésbe bevont
parcellák táblákba szervezését és a hasznosítás formájának nyilvántartását.
A rendszer támogatja a törzsadatok (blokkok, parcellák, tulajdonosok, növények, anyagok,
tevékenységek) karbantartását, a műveléshez felhasznált anyagok, illetve a betakarított
termények nyilvántartását, lekérdezését.
Rendszerünk adatokat szolgálat a gazdálkodási napló összeállításához, lehetővé teszi a
táblahasznosítások, a művelési adatok tábla törzskönyv szerinti lekérdezését, és a
permetezési napló előállítását.
A Gazda gazdálkodói rendszerben használatos földterület nyilvántartási egységek:




1
2

Parcella: önálló helyrajzi számmal rendelkező földterület (földterület nyilvántartási
egység).
Tábla: egy vagy több egymás melletti parcellából kialakított, jellemzően azonos művelési
ágba tartozó földterület (művelési egység).
Fizikai blokk: A fizikai blokk a mezőgazdasági művelés szempontjából időben állandó, a
terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, csatorna, töltés, erdőszél stb.)
rendelkező, többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület (pl: szántó, gyep, Egy
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fizikai blokkban általában több mezőgazdasági tábla van, és területét több gazdálkodó is
művelheti.
Blokk azonosító: a fizikai blokkok 8 karakteres kötőjelekkel tagolt egységes azonosítója.

A Gazda rendszer az alábbi nyilvántartások vezetését támogatja:







Parcellák – a gazdálkodás során hasznosított parcellák adatainak nyilvántartása
Tulajdonosok – a művelésbe bevont parcellák tulajdonosainak nyilvántartása
Bérletek – a művelt földterültek tulajdonviszonyainak, bérleti díjainak nyilvántartása
Táblák – táblák kialakítása, felosztása
Vetemények – a táblák művelési adatainak megadása, nyilvántartása
Műveletek – a művelés során végzett tevékenységek, anyag felhasználások rögzítése

Mit nyújt a Gazda gazdálkodói programrendszer az Ön számára:







A rendszer támogatja a gazdálkodói tevékenység során használt földterületek
nyilvántartását
A rendszer támogatja a művelés során elvégzett tevékenységek regisztrálását, és
nyilvántartását
Nyilván tartja a művelés során felhasznált anyagok, betakarított termények mennyiségét
Lehetőséget biztosít az elvégzett tevékenységek lekérdezésére
Lehetőséget biztosít a egyes táblák múltbeli hasznosítási formájának lekérdezésére
Egyszerű kezelés, áttekinthető, informatív képernyő formátumok.

A rendszer alkalmazását leginkább azon gazdálkodók számára ajánljuk, akik - az
adminisztrációs feladatok ellátására fordított idő csökkentése mellett - tiszta képet
szeretnének látni a gazdálkodás során felhasznált erőforrások mértékéről, összetételéről
Az Gazda nyilvántartó rendszer adatait SQL adatbázisban tárolja. A listaképek a kinyomtatás
előtt a képernyőn megtekinthetők, kinyomtatni csak a végleges változatot kell.
A program verzió demó változata weblapunkon elérhető – előzetes regisztráció után
letölthető és kipróbálható.

Ajánlott futtatási környezet:







IBM PC kompatíbilis asztali vagy hordozható számítógép
Windows XP, vagy Windows 7 operációs rendszer
Legalább 1 GB memória
Legalább 100 MB szabad HDD kapacitás
Egér
Tintasugaras vagy lézernyomtató
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Képernyők, listaképek:

Parcellák

Blokkok

3

Tulajdonosok

Föld nyilvántartás vezetése
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Föld bérletek – listakép

Táblák létrehozása
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Művelési adatok bevitele

Hasznosítás lekérdezése
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Táblatörzskönyv - talajművelési adatok

Permetezési napló
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