
Melhore as suas 
recomendações com

MONITORAMENTO 
DE ALTA PRECISÃO

taranis.ag

Conheça mais sobre os nossos 

serviços e diferenciais para otimizar 

custos de produção, melhorar seu 

manejo e sua produtividade na 

cultura da cana-de-açúcar.

https://taranis.ag/pt-br/
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Satélites de  
alta resolução

Monitoramento 
de alta precisão

SMARTSCOUT
Nosso monitoramento trará informações precisas, identificando e quantificando 

infestações de ervas daninhas, além de auxiliar o manejo de doenças e deficiências 

nutricionais. Outra importante vantagem é o acompanhamento do desenvolvimento 

de talhões com imagens de satélite de alta resolução e frequência, que, com nossas 

ferramentas de análise, como a Tendências do Talhão, farão com que você esteja 

sempre na hora e lugar certos.

Monitore infestações de ervas daninhas de 
perto e saiba quais são as principais espécies 
causadoras de matocompetição. Incorpore dados 
assertivos e sem viés às suas decisões. Avalie os 
tratamentos aplicados e, ano após ano, melhore 
seu controle, otimizando custos e resultados.

Tenha em mãos informações altamente 
confiáveis e fáceis de usar. Com uma inferface 
intuitiva e bem desenvolvida, os dados de 
monitoramento são disponibilizados na 
plataforma em até 72 horas após a coleta. 
Caso queira acessá-los, é possível encontrá-
los armazenados na nuvem através de 
computadores ou celulares a qualquer momento.

O SMARTSCOUT é oferecido na modalidade 
Serviço Completo. Isso significa que nosso 
próprio time cuida de tudo, desde a aquisição 
dos dados até a entrega. Assim, não é preciso 
adquirir equipamentos caros que necessitam de 
manutenção ou contratar o serviço de terceiros. 
Satélites, aviões, drones, operadores: dispomos de 
tudo que precisamos para cobrir toda sua área, sem 
gargalos. Dessa forma, você foca no seu negócio, 
otimiza seu tempo e colhe resultados positivos. 

Escapes de controle acontecem, mas, quando 
de maneira excessiva, precisam ser controlados. 
Aplicações adicionais de defensivos são caras e 
pressionam ainda mais a operação e os custos. Seja 
mais preciso usando mais dados e evite operações 
não planejadas. Antecipe demandas e melhore seu 
processo desde o planejamento até a execução.

Melhor 
monitoramento,  
melhores 
recomendações

Fácil  
de usar

Melhore sua 
operação

Serviço 
completo  
e escalável
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Pacotes de serviços 
CUSTOMIZADOS para o 
melhor monitoramento 
da cana-de-açúcar.

CAPACIDADES RECURSOS
Smartscout 
ESSENTIAL

Smartscout 
ADVANCED

Monitoramento 
Amplo

Camadas de Satélite Padrão

Clima e Precipitação

Camada de Satélite Premium

Insight Tendências do talhão

Perspectiva MacroView

Insights a nível 
foliar baseados  
em Inteligência 
Artificial

Insight de Detecção de Daninhas

Insight de Detecção de Doenças

Insight de Detecção de Deficiências Nutricionais

Suporte a  
decisões baseadas 
em Insights

Aplicativo móvel CONNECT

Ferramenta de Monitoramento Direcionado

Planejamento 
baseado em 
Insights

Análise de Revisão de Safra

Arquivo e acesso histórico (3 anos)

Arquivo e acesso histórico ilimitado

Experiência 
aprimorada

Aplicativo com marca personalizada

Consultoria de especialista em Herbicidas Programa FlyUP Programa FlyUP

Serviço e Suporte

Serviço Completo & Conveniência 
da hospedagem em nuvem

Treinamento Virtual & Knowledge Center

Sucesso do Cliente - Essential

Representante de Sucesso do Cliente 
exclusivo e dedicado

Clique aqui e solicite 
uma demonstração.

Faça o download do TARANIS CONNECT para Android e iOS.

https://taranis.ag/pt-br/
https://taranis.ag/pt-br//contato/
https://apps.apple.com/ca/app/taranis-connect/id1536572923
https://play.google.com/store/apps/details?id=ag.taranis.connect&hl=en_US&gl=US

