BOERENAPPS

in samenwerking met
www.agroapps.be
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SIMA Van 22 tot en met 26 februari vindt de SIMA 2015 plaats in het noorden van
Parijs. Net als de grote landbouwbeurzen in Duitsland heeft de SIMA een app
laten ontwikkelen om de beurs overzichtelijk te houden. Bekijk alle exposanten
en plan vooraf je ideale route zodat je je favoriete merk niet voorbij loopt. De app
geeft alle informatie over de geplande internationale meetings en conferenties.
Via een link naar sociale media is het mogelijk om je eigen kennissen hiervoor
uit te nodigen. Een overzichtskaart met de expositiehallen kan niet ontbreken.
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Frans/Engels
Android
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Conclusie Het is niet meer nieuw, maar daarom niet
Plan
g vast wat je zeker niet wil missen.
zeer eenvoudig vooraf je ideale route en leg
eschikbaar te maken, is het toch nog een
Door alle informatie van de beurs zelf beschikbaar
zeer uitgebreide app. De standhouderss zijn gecategorisee
gecategoriseerd op hun eigen markt.
n de beurs.
Bekijk ook de laatste foto’s en video’s van

Cropalyser Zoek en vind
nd verschillende ziekten en plagen in rode biet, wortelen
enu ‘Cropalys
en kolen. Via het menu
‘Cropalyse’ worden er diverse vragen gesteld. Door een
antwoord te selecteren wordt er a
automatisch een volgende vraag gesteld. Zo
resulta
krijg je één off meerdere resultaten.
Het resultaat bestaat uit de benoeming
van de ziekte
kte of plaag, een foto met een omschreven ziektebeeld, de ontwikkeling en hoe te voorkomen of te bestrijden. Het is ook mogelijk om te zoeken in
de verschillende
als schimmels, bacteriën en insecten.
hillende menu’s
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Nederlands
Android/Apple
Gratis
Akkerbouw

Conclusie Via een duidelijke vraagstelling wordt je via de Cropalyse direct naar
het juiste resultaten geleid. Duidelijke foto’s en een uitgebreide omschrijving
bieden de teler veel informatie. Hierdoor is het mogelijk om vroegtijdig symptomen te herkennen. De app is in meerdere talen beschikbaar. Het gewas uien
wordt in een later stadium toegevoegd.
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