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Panasonics datorplattor har valts ut av Fn:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) som 
en viktig förutsättning i projektet att övervaka 
miljövillkoren och förhindra angrepp av öken-
gräshoppor i Afrika, Asien och Mellanöstern.

375 Panasonic Toughpad-plattor i jakten  
på gräshoppor
I tusentals år, har ökengräshoppor - en insekt som liknar 
våra gräshoppor  -  varit ett verkligt hot för hundratals 
miljoner människor. De förstör grödor, vilket skapar nöd 
för invånare, producenter och ekosystem. Under lugna 
perioder, som kallas recessioner, lever ökengräshopporna 
ett enslig liv i de torra och halvtorra områdena i Afrika, 
Mellanöstern och sydvästra Asien. I specifika väderförhål-
landen kan reproduktionsprocessen viralt sprida sig, och 
skapa enorma svärmar som kan innehålla 40 miljoner 
insekter per km2. Svärmarna rör sig extremt snabbt och 
kan påverka ett område på cirka 32 miljoner km2, hota ett 
60-tal länder på 20% av världens totala landyta och orsaka 
stora skador på grödorna. En svärm av storleken 10 km2 
kan på en enda dag konsumera samma mängd mat som 
350.000 personer. 

Daglig övervakning av miljöförhållandena
För att bekämpa och förebygga denna farsot, har livsmed-
els och jordbruksorganisationen FAO inrättat Desert Locust 
Information Service (DLIS) för den dagliga övervakningen 
av miljöförhållandena och angrepp på en global nivå. 
DLIS har utfört denna uppgift sedan 1975 genom att ge 
uppdaterade prognoser och varningar till de länder som 
riskerar en invasion av gräshoppor. Under de senaste åren 
har man, tack vare satellitkartläggning av de vidsträckta 
områdena, kunnat skicka ut varningar tidigare, vilket är 

ett stort steg framåt. Idag är DLIS övervakningsverksamhet 
baserad på eLocust-systemet, som genomfördes för första 
gången år 2000 och senare utvecklades i eLocust2 (2005) 
och eLocust3 (2014). 
– Mjukvaran, som är mycket intuitiv, installeras på Panasonic 
Toughpad-plattorna och distribueras till de lokala fältof-
ficerarna i de drabbade länderna, berättar Mauro Cofelice, 
Key Account Manager för Panasonic Toughpad. Genom ett 
satellitnätverk, är plattorna anslutna till nationella kontroll-
centraler och DLIS i Rom, som samordnar och skickar 
arbetslag till de områden där det finns en stor risk för 
gräshoppsaktivitet. Först och främst använder officerarna 
plattorna som avancerade navigeringsverktyg. Förutsätt-
ningarna är extrema: områdena ligger ödsligt utan vägnät, 
och dygnstemperaturvariationen är över 40oC.  

Väl på plats, använder officerarna enheterna för obser-
vation, katalogisering, och kommunikation. Efter deras 
undersökningar, beslutar kontrollcentret om de ska skicka 
mark- eller flygteam för att behandla angreppen innan de 
sprider förödelse. 

Toughpad fick jobbet tack vare sin tillförlitlighet
FAO valde Panasonic, som teknisk partner för eLocust3, 
tack vare Toughpad/Toughbook-produkternas tillförlitlighet 
och kvalitetsgarantier, samt för produkternas stryktåliga 
egenskaper. Panasonic försåg projektet med 375 Panasonic 
Toughpads, stryktåliga plattor som har utformats speciellt 
för mobilt utomhusbruk, som har delats ut av FAO till 22 
länder från och med sommaren 2014. 
– Toughpad ger mervärde i form av sin tålighet, tillförlitlig-
het och läsbarhet på skärmen - även i starkt solljus - samt 
dess uppkopplingsmöjligheter, förklarar Cofelice. 
– Panasonic Toughpad visade sig vara fantastiska produkter, 
robusta och pålitliga, kunna svara på alla våra behov och 
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garantera en bättre användarupplevelse och längre livslängd, 
bekräftar Keith Cressman, Senior Locust Casting Officer. 
FAO valde Panasonics produkter efter en lång tids tester av 
flera enheter från andra tillverkare. Två andra, viktiga fakto-
rer spelade en stor roll i beslutet: Panasonic kan garantera 
global support och teknisk expertis. eLocust3 installerat på 
Panasonic-plattorna består av programvara som utvecklats 
av novacom (Frankrike) för registrering av fältobservationer 
och dataöverföring genom satellit. Applikationen finns på 
tre arbetsspråk (engelska, franska och arabiska) och kan 
också ta georefererade bilder. Den använder Bluetooth-
teknik och senaste generationens InMARSAT satelliter. 

Unik applikation upptäcker förekomst av  
ökengräshoppor
eLocust3 innehåller en unik applikation som kallas  
eLocust3D, som hjälper fältteamen att  identifiera om-
rådena där gräshoppor kan förekomma i öknen. Denna 
applikation har utvecklats och donerats till FAO från Trilogis 
Srl, ett italienskt företag specialiserat på geografiska infor-
mationssystem. 

Satellit-härledda kartor, som visar nederbörd och grön 
vegetation, framtagna av universitetet i Columbia i new 
York, är automatiskt uppladdade på Toughpad-plattorna. 
Locust fälttjänstemännen använder de senaste bilderna, i 
kombination med deras GPS-position i öknen och en 3D 
morfologisk vy för att enkelt identifiera de områden där det 
kan finnas gräshoppor. 

när de når dessa platser, kan de rapportera sina obser-
vationer genom att fylla i ett formulär och skicka data via 
satellit till det nationella centrat och till DLIS i Rom på några 
minuter, så att behovet av insatser direkt kan bedömas. 
eLocust3D-applikationen fick en utmärkelse från nASA vid 
”World Wind Europe Challenge 2014”. 
– Den stora fördelen med eLocust3D-applikationen består i 
att personalen på plats har kartografiska data till sitt förfo-
gande. Dessa data tillåter dem att röra sig på ett målinriktat 
sätt, på väg direkt till de områden där sannolikheten att 
hitta gräshoppor är störst. Detta ger möjlighet till betydan-
de besparingar i tid och resurser, och ökar effektiviteten av 
undersökningsverksamheten, säger Giuseppe Conti, Trilogis 
Srl CTO och projektledare. 

Samarbetet har lett till stora fördelar för FAO
– De uppgifter som registreras och överförs av eLocust3 
är grunden för vår strategi för förebyggande kontroll av 
drabbade länder för att bekämpa ökengräshoppor och 
att minska frekvens, intensitet och varaktighet av farsoter. 
Användningen av eLocust3 kommer utan tvekan att leda till 
en förbättring av övervakningssystemet, vilket i sin tur för-
bättrar kontrollverksamheten och möjliggör tidig varning. 
Detta i sin tur skyddar grödor och garanterar livsmedelssä-
kerheten samt försörjningsmöjligheterna i Afrika och Asien, 
vilket stärker kampen mot ökengräshopporna och svälten i 
världen, avslutar Cressman.

Panasonic Toughbook-datorerna är designade för tuffa jobb  
och finns i Tech Datas sortiment. Läs mer på vår hemsida  
www.techdata.nu. Har du frågor? Kontakta våra innesäljare 
via kundservice@techdata.nu

Panasonic Toughpad i kombination med 
en speciell programvara upptäcker före-
komsten av ökengräshoppor och bidrar 
till förebygga svält och nöd i Afrika, Asien 
och Mellanöstern.

Panasonic står till FN:s tjänst i 
kampen mot ökengräshoppor


