
Para utilizar o Agrónic APP e/ou o Agrónic Web deverá dispor de um 
programador com as opções requeridas, configurá-lo e registá-lo na cloud 

selecionando as prestações pretendidas.
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1. Programadores disponíveis

O Agrónic APP e o Agrónic Web estão disponíveis para os programadores:

• Agrónic 2500
• Agrónic 4000 v3

• Agrónic 5500
• Agrónic 7000 

• Agrónic Bit 

Passos a seguir para utilizar o 
Agrónic APP e o Agrónic Web



3. Configuração do programador

Devem configurar-se os APN e as comunicações do programador. 
Os passos de configuração são diferentes dependendo do tipo de 
programador e de cartão a utilizar. 
Pasos de configuración disponibles en la web:  bit.ly/configuraragronic

Consultar o manual de comunicações do programador.

PROGRAMADORES COM OPÇÃO “LINK GPRS”

PROGRAMADORES COM OPÇÃO “WIFI”

2.2.  OPÇÃO PARA COMUNICAR COM A CLOUD

As opções para estabelecer ligação com a cloud são:

 - Opção Cloud “Agrónic APP + Agrónic Web”

 - Opção PC + Cloud “Agrónic PC + Agrónic APP + Agrónic Web”

As opções de comunicação disponíveis são:

 - Opção Link GPRS (deverá dispor de um cartão SIM M2M)

 - Opção Link WiFi

2.1.  OPÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Para facilitar os passos de configuração do programador, com a compra 
da opção, entregamos dentro do programador um cartão SIM M2M com 
cobertura Movistar.  Modalidades e preços do cartão no final do folheto.

Serão necessárias duas opções, uma para que o programador possa 
comunicar, e uma segunda opção para que o programador possa estabelecer 
ligação com a cloud.

2. Opções requeridas no programador



4. Registe o seu programador na cloud

A cloud é um serviço de armazenamento de dados através da Internet que 
usamos para armazenar dados dos programador e poder aceder aos mesmos 
através do Agrónic APP e do Agrónic Web indistintamente.

4.1.  CONTA NA CLOUD

4.2.  TIPO DE CONTA

4.3.  REGISTE O PROGRAMADOR

4.4.  FINALIZAR COMPRA

Para registrar um programador na nuvem, você deve ter uma conta. Entre na 
web www.app.progres.es/en
• Se ainda não tem uma conta, pode criar uma na secção “New customer”. 
• Se já tiver uma conta, aceda a “Returning customer”.

Segundo as necessidades, deverá selecionar uma Conta básica ou uma 
Conta profissional no formulário de “New Customer” ou, se já for cliente, na 
secção “My account”.

Importante! Se utilizar o Agrónic Web e tiver sensores, deverá utilizar a Conta 
profissional para poder guardar dados, registos e gráficos.

Na secção “Registering controller in the cloud” é necessário fornecer:
1. O número de série do programador
2. O nome da parcela onde está instalado
3. O cartão SIM que vai utilizar

Para terminar, pressione o botão verde “Add to cart”.

Depois do programador estar no carrinho (canto superior direito), pressione o 
botão comprar para passar para a forma de pagamento. Nas passos seguintes, 
deverá fornecer a forma de pagamento e finalizar a compra. No prazo de 24 
horas (dias úteis), receberá um e-mail a confirmar o registo do programador 
na cloud.

Com o nome de utilizador e a senha criados na conta cliente, poderá 
aceder ao Agrónic APP ou ao Agrónic Web indistintamente.
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5. Preços

Armazenar um programador na cloud tem uma taxa anual de 50€ (impostos 
não incluídos). Existe uma tabela de preços segundo a quantidade de progra-
madores registados:

Do 1º ao 3º programador registado na cloud 50€ / ano/programador

Do 4º ao 6º programador registado na cloud 45€ / ano/programador

Do 7º ao 10º programador registado na cloud 40€ / ano/programador

Do 11º ao 25º programador registado na cloud 35€ / ano/programador

Do 26º ao 50º programador registado na cloud 30€ / ano/programador

A partir do 51º programador registado na cloud 25€ / ano/programador

(Preços 2021  -  Impostos não incluídos)

(Preços 2021  -  Impostos não incluídos)

5.1.  REGISTO PROGRAMADOR NA CLOUD

Consultar restantes países em app.progres.es/en, secção de preços.

Calcule o preço exato com o nosso simulador em:  
www.progres.es/agronicapp#simulator

Cartão SIM Espanha 50 MB por mês | Sem SMS +35€/ano

Cartão SIM Espanha 50 MB por mês | 20 SMS/mês +60€/ano

Cartão SIM Restantes países 25 MB por mês | Sem SMS +55€/ano

Cartão SIM Restantes países 25 MB por mês | 20 SMS/mês +100€/ano

5.2.  CARTÃO SIM M2M (PARA OPÇÃO GPRS)

Se optar por uma conta profissional, todos os programadores terão as pres-
tações da conta profissional.

Conta básica +0€  ano/programador

Conta profissional +20€  ano/programador
(Preços 2021  -  Impostos não incluídos)

5.3.  TIPO DE CONTA
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