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MAPEO TRÊN MÁY TÍNH

Nhập kết quả vào máy tính và trình bày kết quả

MAPEO TRÊN MÁY TÍNH

● Nhập những địa điểm từ Mapeo trên điện thoại

● Lọc những địa điểm cần

● Chỉnh sửa và lưu thông tin

● Sử dụng bản đồ cơ sở để tùy chỉnh

● Tạo báo cáo từ thông tin đã được lọc

● Xuất thông tin sang kiểu bản đồ hoặc bảng

● Sử dụng tất cả các chức năng khi ngoại tuyến

Cài đặt Mapeo trên máy tính

Vào đường link để tải: http://mapeo.world

Sau khi cài đặt xong thì giao diện của Mapeo hiện lên ở màn
hình máy tính

Đồng bộ hóa từ Mapeo MobileĐồng bộ hóa từ Mapeo Mobile

Kết nối điện thoại có
dữ liệu và máy tính

đã cài phần mềm
Mapeo

Xem bản đồ (Map)
Chúng ta có thể nhìn, chỉnh sửa và lọc dữ liệu trên máy tính và tạo báo cáo cáo.

http://mapeo.world/
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In bản đồ trực tiếp, kiểm
tra/sửa nội dung điểm đi
tuần

Kho ảnh (Media)
Lưu trữ tất cả ảnh được chụp khi tiến hành đánh dấu

Kết quả thông tin điều tra được trích ra từ điện thoại
(bôi vàng là những cột thông tin ý nghĩa cần nhất cho người phân tích) Xuất dữ liệu tuần tra vào máy tính

Xuất dữ liệu (tiếp) Xuất dữ liệu



2021-11-25

3

File thông tin tuần tra
MẪU BÁO CÁO SAU CHUYẾN TUẦN TRA, GIÁM SÁT

Vi phạm
Khu vực tuần tra 

(lô/khoảnh/địa danh)

Người, nhóm phát 

hiện
Hình ảnh Giải thích

Phá rừng/Khai thác lâm

sản

Sắn bắt động vật hoang

dã

Lấn chiếm đất rừng làm

nương rẫy

Cháy rừng

Khác

Thời gian đi tuần tra:
Nhóm/người đi tuần
Nội dung:

1. Các loại vi phạm

Vi phạm
Khu vực tuần tra 

(lô/khoảnh/địa danh)

Người, nhóm phát 

hiện
Hình ảnh Giải thích

2. Các phát hiện mới, lưu ý
Phát hiện cây làm thuốc;
Phát hiện cây làm thức ăn;
Phát hiện chỗ có động vật hoang dã xuất hiện;

3. Chèn ảnh bản đồ tuần tra, giám sát rừng (chụp màn hình)

Huong dan doi font tu csv sang excel - tai lieu phat tay 3.pdf

