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این نرم افزار کاربرپسند و جدید، بدون شک، امروزه پی�فته ترین نرم افزار 
پایش موجود در بازار می باشد. دریافت داده ای پر�عت و نرخ پردازش 
�یع هنگام کار، به همراه تحلیل دقیق و �یع، باعث بهبود توانایی های 
بودنش  وب  بر  مبتنی  خاطر  به  نرم افزار  این  می شود.  پویا  تصمیم گیری 
هنگام کار در محل یا در اداره بر روی تلفن همراه، تبلت و کامپیوتر قابل 
دس�سی است. این نرم افزار با هدف بهبود ایمنی و مدیریت بهره وری کلی 
در محیط کار ش� طراحی شده است. با در نظر گرف� این مهم، ما اکنون 

 ®MSR Connect را برایتان به ارمغان آورده ایم. 

مش�یان  به  تا  هستیم  ت¦ش  در  همواره  ما   Reutech Mining در
جهانی رادار تشخیص تحرک و پایش (MSR) خود پی�فته ترین نرم افزار 
باکیفیت  داده های  جمع آوری  کنیم.  ارائه  را  موجود  آنی  سه بعدی  رابط 
ژئوتکنیک یکی از اولین قدم ها در جهت کاهش خطرات موجود در عملیات

 های روزانه است. با در نظر گرف� این حقیقت که اط¦عات دقیق بخشی 
تحلیل  و  تجزیه  و  آینده  و  فعلی  برنامه ریزی  ارزیابی  در  جدایی ناپذیر 

طراحی و µفه جویی در هزینه ها می باشد.



�یع تر

 قابل شخصی سازی
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مشاهده پر�عت داده ها  •
پردازش و تحلیل �یع تر مجموعه های داده ای طو·نی و بزرگ  •

¸ای 360 درجه
مشاهده داده های راداری متنوع در ¸ای عریض سه بعدی 360 درجه از معدن  •

مشاهده همزمان ¸ودارهای روند دریافتی از چند رادار  •

چند پلتفرمی
این برنامه پی�فته مبتنی بر وب را می توان در پلتفرم های مختلفی نظیر لپ تاپ، 

تبلت و تلفن همراه مشاهده کرد.

قدر¾ند
آپلود و مشاهده DTM چندکاربر  •

تنظیم خودکار DTM بر اساس مقیاس زمانی   •
دس�سی آسان به هشدار و اع¦ن ها  •

ایجاد منطقه کاربر و ¸ایش داده های مربوط به منطقه(های) انتخاب شده   •
کاربر

شخصی سازی فردی  •
رابط چندزبانه  •

داشبوردهای ایجادشده توسط کاربر  •
ورود به سیستم ویژه کاربر و نقش محور توسط کاربر  •

جدول رنگ معیارهای اندازه گیری شده و تعریف شده توسط کاربر  •

مزایای افزوده 
افزوده شدن مجدد داده ها به پایگاه داده ای: این سیستم پس از بازیابی اتصال قطع شده، نقاط داده ای ناموجود را به صورت خودکار همگام سازی و بازیابی    •

خواهد کرد

در دس�س بودن داده ها برای تحلیل آف¦ین، حتی در صورت قطع اتصال به رادار  •
کاهش قابل توجه میزان داده های ذخیره شده  •

کاهش نیازمندی های پهنای باند وای فای  •
قابلیت ادغام با سیستم های پایش با حسگر و نرم افزار برنامه ریزی موجود با رابط برنامه نویسی برنامه کاربردی (API) باز.  •

REUTECH MINING,
بخشی از Éکت REUTECH (PTY) LTD می باشد.

Elektron Avenue, Technopark 35
Stellenbosch 7600, آفریقای جنوبی

PO Box 686, Stellenbosch
7599, آفریقای جنوبی

1150 880 21 (0) +27 تلفن 
1842 880 21 (0) +27 فکس  

reutechmining@reutech.co.za ایمیل  
Reutech این حق را برای خود محفوظ می داند تا هر زمانی که اراده کرد نسبت به اص¦ح ویژگی های محصو·ت خود اقدام ¸اید.
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