Esta apresentação introduz a AgGateway Global Network, uma associação sem fins
lucrativos, e uma série webinar gratuita que irá ajudá-los a entender como as maiores
empresas agrícolas estão trabalhando para, através da AgGateway, mundialmente
utilizar informações e tecnologias de comunicação para melhorar suas operações e
aumentar seus lucros.
Se você está procurando um meio de melhorar seus negócios, fortalecer
relacionamento com seus clientes e, ao mesmo tempo, aumentar sua eficiência e
rentabilidade, então você deve considerar se tornar um membro da AgGateway.
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A AgGateway Global Network está trabalhando com as empresas agrícolas latinoamericanas para formar uma associação AgGateway local. Se tornar membro da
AgGateway América Latina ajudará sua empresa a aumentar os lucros, operar com
maior eficiência, e a deixar seus clientes felizes por fazer negócios com vocês. Além
disso, você passará a ter acesso a projetos globais executados na Europa e na
América do Norte, se conectando com outros membros da AgGateway mundo afora.
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A AgGateway une empresas para colaborar na definição de padrões e na criação de
diretrizes de implementação para esses padrões.
Durante os últimos 12 anos, um grupo de mais de 230 empresas agrícolas se
juntaram em uma organização sem fins lucrativos chamada AgGateway para
colaborar, padronizar e implementar.
Os webinars da AgGateway Global Network para a América Latina irão explicar, em
detalhes, como isso foi feito, como isso pode ser feito na América Latina, e quais são
os benefícios para o seu negócio.
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Estes membros da AgGateway mundialmente conhecidos, e muitos outros na Europa
e na América do Norte, têm seguido esses princípios básicos para atingir significantes
melhorias em seus negócios agrícolas.
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A missão da AgGateway é promover, habilitar e expandir a eAgricultura globalmente.
Membros se encontram entre si em um ambiente protegido antitruste, concordam
em questões a serem endereçadas, identificam padrões requisitados, e implementam
soluções. Este webinar explicará os objetivos da AgGateway e apresentará uma curta
história das conquistas de suas conquistas.
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Muitas empresas de sucesso estão usando tecnologias baseadas na Internet para
integrar seus sistemas internos com os sistemas de seus clientes.
Muita gente chama esse processo de eConnectivity.
O Webinar 2 explica como os membros da AgGateway têm usado pedidos
eletrônicos, controle de estoque, cobrança e pagamentos para racionalizar suas
Cadeias de Suprimento (Supply Chain). Também é explicado como os padrões da
AgGateway têm ajudado a reduzir erros, e fazer com que a condução dos negócios
entre clientes e seus fornecedores seja muito mais fácil de gerir.
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O Webinar 3 introduz o ADAPT. ADAPT é um software de Código aberto desenvolvido
e mantido pela AgGateway América do Norte, e disponível globalmente.
A utilização do ADAPT produz dados de campo padronizados que podem ser trocados
entre equipamentos, sistemas de gestão de fazendas, e consultores, para prover aos
Produtores o Big Data que eles necessitam para melhorar a forma como eles tocam a
operação de suas fazendas.
Este webinar também explica os benefícios da implementação do ADAPT para
fabricantes de equipamentos e desenvolvedores de software para a agricultura.
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O quarto e final Webinar desta série descreve como será a organização e o
funcionamento da AgGateway América Latina. Ele descreve o relacionamento com
AgGateway Global Network, AgGateway América do Norte, AgGateway Europa, e
qualquer outra Associação AgGateway que possa ser formada. Será discutida a
composição dos membros, financiamento e os benefícios para a sua empresa se
tornar um membro financiador da AgGateway América Latina.
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Se você recebeu aviso sobre esta apresentação por e-mail, você também receberá
um e-mail para se registrar para os webinars. Caso você não possa participar dos
webinars, eles serão gravados e estarão disponíveis no canal da AgGateway Global
Network no YouTube.
Obrigado pela sua atenção.
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