®MSR Connect
ایمنی و بهرهوری با دقت و قابلیت اعتامد
این نرمافزار کاربرپسند و جدید ،بدون شک ،امروزه پیرشفتهترین نرمافزار
پایش موجود در بازار میباشد .دریافت دادهای پررسعت و نرخ پردازش
رسیع هنگام کار ،به همراه تحلیل دقیق و رسیع ،باعث بهبود تواناییهای
تصمیمگیری پویا میشود .این نرمافزار به خاطر مبتنی بر وب بودنش
هنگام کار در محل یا در اداره بر روی تلفن همراه ،تبلت و کامپیوتر قابل
دسرتسی است .این نرمافزار با هدف بهبود ایمنی و مدیریت بهرهوری کلی
در محیط کار شام طراحی شده است .با در نظر گرفنت این مهم ،ما اکنون
® MSR Connectرا برایتان به ارمغان آوردهایم.
در  Reutech Miningما همواره در تالش هستیم تا به مشرتیان
جهانی رادار تشخیص تحرک و پایش ) (MSRخود پیرشفتهترین نرمافزار
رابط سهبعدی آنی موجود را ارائه کنیم .جمعآوری دادههای باکیفیت
ژئوتکنیک یکی از اولین قدمها در جهت کاهش خطرات موجود در عملیات
های روزانه است .با در نظر گرفنت این حقیقت که اطالعات دقیق بخشی
جداییناپذیر در ارزیابی برنامهریزی فعلی و آینده و تجزیه و تحلیل
طراحی و رصفهجویی در هزینهها میباشد.

www.reutechmining.com

منای  360درجه

• مشاهده دادههای راداری متنوع در منای عریض سهبعدی  360درجه از معدن
• مشاهده همزمان منودارهای روند دریافتی از چند رادار

قدرمتند
•
•
•
•

آپلود و مشاهده  DTMچندکاربر
تنظیم خودکار  DTMبر اساس مقیاس زمانی
دسرتسی آسان به هشدار و اعالنها
ایجاد منطقه کاربر و منایش دادههای مربوط به منطقه)های( انتخابشده
کاربر

رسیعتر

• مشاهده پررسعت دادهها
• پردازش و تحلیل رسیعتر مجموعههای دادهای طوالنی و بزرگ

چندپلتفرمی

این برنامه پیرشفته مبتنی بر وب را میتوان در پلتفرمهای مختلفی نظیر لپتاپ،
تبلت و تلفن همراه مشاهده کرد.
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قابل شخصیسازی

شخصیسازی فردی
رابط چندزبانه
داشبوردهای ایجادشده توسط کاربر
ورود به سیستم ویژه کاربر و نقشمحور توسط کاربر
جدول رنگ معیارهای اندازهگیریشده و تعریفشده توسط کاربر

مزایای افزوده

افزوده شدن مجدد دادهها به پایگاه دادهای :این سیستم پس از بازیابی اتصال قطعشده ،نقاط دادهای ناموجود را به صورت خودکار همگامسازی و بازیابی
خواهد کرد
در دسرتس بودن دادهها برای تحلیل آفالین ،حتی در صورت قطع اتصال به رادار
کاهش قابلتوجه میزان دادههای ذخیرهشده
کاهش نیازمندیهای پهنای باند وایفای
قابلیت ادغام با سیستمهای پایش با حسگر و نرمافزار برنامهریزی موجود با رابط برنامهنویسی برنامه کاربردی ) (APIباز.

برای مشاهده مجموعه کامل محصوالت و مشخصات محصوالت ،لطفاً از وبسایت ما دیدن فرماییدwww.reutechmining.com :

REUTECH MINING,
بخشی از رشکت  REUTECH (PTY) LTDمیباشد.

www.reutechmining.com
 Reutechاین حق را برای خود محفوظ میداند تا هر زمانی که اراده کرد نسبت به اصالح ویژگیهای محصوالت خود اقدام مناید.
05 - 2020

تلفن
فکس
ایمیل

1150 880 21 (0) +27
1842 880 21 (0) +27
reutechmining@reutech.co.za

Elektron Avenue, Technopark 35
 ,Stellenbosch 7600آفریقای جنوبی
PO Box 686, Stellenbosch
 ,7599آفریقای جنوبی

