MSR Connect®
Alcançar a segurança e produtividade
através da precisão e fiabilidade
Este novo software, de fácil utilização para o usuário, é sem
dúvida, o software de monitoramento mais avançado disponível
no mercado atualmente. O software opera com taxas aceleradas
de aquisição e processamento de dados de alta velocidade,
combinadas com uma análise de precisão rápida, o que permite
uma melhor capacidade de tomada de decisão dinâmica. Sendo
baseado na web, o software é acessível em telefones celulares,
tablets e computadores enquanto trabalha no local ou no
escritório. Projetado com o objetivo de melhorar a segurança
geral e a gestão da produtividade dentro de seu ambiente. Com
isto em mente, agora trazemos a você o MSR Connect®.
Na empresa, Reutech Mining, estamos constantemente em
busca do objetivo de fornecer a nossos clientes globais o
sistema Radar de Topografia e Movimentação (MSR), que possui
o mais avançado software de interface 3D em tempo real
disponível no mercado. A coleta de dados geotécnicos de
qualidade é um dos primeiros passos para minimizar os riscos
nas operações diárias. Levando em conta que informações
precisas constituem uma parte fundamental na avaliação do
planejamento atual e futuro, do projeto e da análise de economia
de custos.

www.reutechmining.com

Visão 360
•

Visualizar dados variados de radar em uma cena de 360° 3D de uma mina

•

Visualizar gráficos de tendência de vários radares simultaneamente

Poderoso
•

Fazer upload e visualização de DTMs (Gestores de Tipos de Dispositivos)
de vários usuários

•

Ajuste automático dos DTMs com base na escala de tempo

•

Notificações e Alarmes na ponta de seus dedos

•

Criação da região do usuário e exibição dos dados da(s) região(ões) de
usuário(s) selecionado(s)

Mais rápido
•

Visualização de dados em alta velocidade

•

Processar e analisar mais rapidamente conjuntos de dados maiores

Plataforma transversal
Este programa avançado baseado na web pode ser visto em várias
plataformas em laptops, tablets e telefones celulares.

Personalizável
•

Personalização individual

•

Interface Multilíngüe

•

Painéis de controle criados pelo usuário

•

Login de usuário específico, baseado em função do usuário

•

Paleta de cores definidas pelo usuário para métricas medidas

Benefícios adicionais
•

Preenchimento posterior dos dados no banco de dados: O sistema sincronizará e recuperará automaticamente os pontos de dados
faltantes assim que a conectividade perdida for restabelecida

•

Disponibilidade de dados para análise off-line, mesmo com perda de conectividade com o radar

•

Redução significativa na quantidade de dados armazenados

•

Redução nos requisitos de largura de banda Wi-Fi

•

Integra-se aos sistemas de software de monitoramento e planejamento de sensores existentes com uma interface de programação de
aplicações (API) de ponta aberta.

Para visualizar a nossa gama completa de produtos e especificações, visite-nos em: www.reutechmining.com
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A empresa, Reutech, reserva-se o direito de alterar as características dos seus produtos em qualquer momento.
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