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www.mynewholland.com
www.mycaseih.com

1. Välj Europe

2. Välj Other European Countries

Skapa konto
Gå till webbadressen 
och skapa ett konto.
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http://www.mynewholland.com/
http://www.mycaseih.com/


3. Välj ”Register” och följ instruktionerna 
för att registrera ett konto.

OBS 
För återförsäljaranställda. Använd inte eran dealer portal 

login. 
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4. Scrolla ned på sidan och klicka på ”MY 
PLM Connect”
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5. Klicka på ”FLEET”

6. Klicka på ”FARM”
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7. Klicka på ”+” tecknet

8. Välj CaseIH/New 
Holland (CN1)

9. Klicka för att välja 
fil att ladda upp 

10. En ”Öppna” ruta dyker upp. Leta fram 
din CN1 fil och dubbelklicka på den. 

OBS:
Mappen måste vara en .ZIP fil

- Instruktion finns sida på 7
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Högerklicka 
på CN1 
mappen. Välj sedan 

”Skicka till”

Klicka på ”Komprimerad mapp”
Då skapas en .ZIP fil med samma 
namn som CN1 filen. ZIPfilen kan 
laddas upp i portalen. 
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Den valda filen kommer nu att laddas upp och 
denna ruta visas. 

Efter att den laddat en stund kommer denna ruta 
komma upp. Bocka i samtliga rutor. Här kan ni 
även välja att skriva över de befintliga 
fältgränserna
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Om inga fält är inlagda sedan innan så kommer fälten visas i röd text. 
Det betyder att fälten finns uppladdade men de saknar fältgräns och areal.

Fältgränsen, arealen och skördedatan kan då hittas under missing layers (se sid 
10). 

Odlare FältGård
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Missing layers är en funktion för att lagra jobb så som skördedata eller 
utförda arbeten även fast fältet saknas i portalen. I det här läget kan det 
utförda skördearbetet länkas ihop med fältet som laddades upp samtidigt. 
Nästa år när skördedata ska laddas upp på ett fält som redan har fältgräns 
kommer det läggas till automatiskt på det rätta fältet. 

1. Tryck på 
varningstriangeln

2. Välj ”All” samt 
datum för hela 
året. Låt crop stå 
på ”Nothing
selected”.

All skördedata som tröskan 
då har spelat in visas i 
detta fältet. 10



1. Bocka i ett fält du vill skapa
2. Klicka på ”Draw Field” 
3. Klicka på ”Create/Update Field” beroende  på om 

fältnamnet finns sen innan eller inte
4. Välj rätt ”Grower”, ”Farm” samt skriv in rätt 

fältnamn. Fältnamnet står i det vänstra fältet till 
höger om den orangea kartan. 
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Nu är fältet och 
skördearbetet 
kopplat. 
Fältgränsen är 
skapad efter 
tröskans skärbord. 
Fältet visas då med 
en grön yta. 

För att visa 
skördekarteringen 

tryck på ”Field
View”
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Skördekarteringen 
ligger som ett lager 
under ”Field View”. 
Bocka i den för att 

visa på kartan. 
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För att skapa en PDF rapport av fältet tryck på de 3 punkterna och välj PDF. En PDF kommer 
att laddas ned som kan skrivas ut eller mejlas. 
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För mera information och hjälp i portalen kan ni trycka på frågetecknet uppe i 
högra hörnet och sedan ”Help Guides”. Där finns instruktioner och filmklipp som 

visar utförligt hur portalen fungerar. 
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