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Typy účtů v programu RIMpro: 

- Individuální pěstitel ovoce anebo révy 

 
- jako nezávislý uživatel můžete připojit vlastní meteostanici do RIMpro 

Cloud. RIMpro bude zpracovávat její údaje a automaticky je doplňovat o 

místní předpověď počasí. Můžete nastavit všechny parametry modelů 

podle vlastních zkušeností. Můžete vkládat a vytvářet vlastní postřikové 

plány. Získáte neomezený přístup ke všem dostupným modelům a ostatní 

uživatelé budou mít k výsledkům přístup pouze v případě, že pozvete do 

uživatelské skupiny. 

-   

můžete zapojit do systému více než jednu meteorologickou stanici, avšak 

je úspornější sdílet výsledky s více uživateli v rámci uživatelské skupiny. 

Tato služba je pak zadarmo. Jakmile zadáte do systému svoji vlastní 

stanici, můžete sdílet její výsledky v rámci již existující uživatelské skupiny, 

anebo vytvořit novou skupinu. 

 

- poplatek: 200 euro ročně za stanici 



host RIMpro uživatelské skupiny (bez 

meteostanice)  
 

 
Pokud nemáte vlastní meteostanici, můžete se stát členy některé z 

uživatelských skupin na základě jejich pozvání. Máte pak k dispozici 

výsledky jednotlivých modelů pro všechny stanice ve skupině. 

Můžete zadávat vlastní ošetření  

 

 

 

 

poplatek: 150 euro za hostujícího člena ročně 
 



poradenská služba 
 
jako poradenská firma můžete do systému zadat neomezené množství meteostanic. 

Jejich údaje pak budou automaticky rozšířeny o místní předpovědi počasí. Získáte 

přístup ke všem dostupným modelům v systému. Můžete upravovat všechny 

parametry těchto modelů podle vlastních zkušeností a nastavovat biofixy na 

základě lokálních šetření s cílem poskytnout svým zákazníkům nejlepší možné 

informace.  

Můžete vytvořit odkaz na vašich firemních webových stránkách na RIMpro server 

a poskytnout tak vašim zákazníkům interaktivní přístup k výsledkům jednotlivých 

modelů.  

Primární odkaz zobrazuje mapu a poskytuje přístup ke všem vašim stanicím. Ale 

jsou možné i odkazy na jednotlivé stanice a modely s cílem usnadnit jiné webové 

rozvržení.   

 

 

ceník: základní poplatek 1500 Euro ročně, umožňuje zadat až 10 stanic.  

každá další stanice je za 150 euro ročně.  



host poradenské služby 
 

Jako zákazník poradenské organizace, která nabízí RIMpro 

služby prostřednictvím vlastních webových stránek, 

můžete vytvořit vlastní osobní účet, který vám dovolí 

vkládat a vytvářet vlastní postřikové plány s využitím 

meteorologických údajů z libovolné meteostanice, jež má 

tato organizace zapojeny do systému RIMpro. 

nikdo jiný nemá přístup k vašim datům. 

  

 

 

ceník: 150 euro ročně 

 

  







Vstup meteorologických údajů do programu: 

- meteorologické údaje ze stanic AMET s GSM přenosem 

jsou pro všechny stanice v sadech přenášeny ve 

vhodném formátu během sezóny 3 x denně na stránky 

www.amet.cz 

-  pro stanice jiných výrobců je zapotřebí zvolit vhodný 

interface přímo v programu RIMpro a data buď nahrávat 

na některou webovou stránku, anebo prostřednictvím 

FTP přenosu přímo do programu RIMpro 

http://www.amet.cz/



























