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Bu yeni son derece kullanıcı dostu yazılım, şüphesiz bugün 
piyasada mevcut en gelişmiş izleme yazılımıdır. Hızlandırılmış 
yüksek hızlı veri alma ve işleme oranlarıyla çalışan bu yazılım, 
hızlı ve hassas analizlerle birlikte, gelişmiş dinamik karar verme 
yeteneği sağlar. Web tabanlı olan yazılıma sahada veya ofiste 
çalışırken cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlardan 
erişebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamdaki toplam güvenlik ve 
verimlilik yönetimini iyileştirmek amacıyla tasarlanmıştır. 
Bunları dikkate alarak şimdi size MSR Connect®’i sunuyoruz.

Reutech Mining olarak küresel Hareket ve Tetkik Radarı 
(Movement and Surveying Radar - MSR) müşterilerimize mevcut 
en ileri gerçek zamanlı 3D arayüz yazılımını sağlamak için sürekli 
çalışıyoruz. Kaliteli jeoteknik veri toplama, günlük faaliyetlerde 
riskleri minimize etmeye yönelik atılan ilk adımlardan biridir. 
Mevcut ve  gelecek planlamayı değerlendirme, tasarım ve 
maliyet tasarrufu analizlerinde doğru bilginin esas olduğunu 
dikkate almak gerekir.
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Hızlı

Özelleştirilebilir
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• Yüksek hızda veri görüntüleme

• Daha uzun, daha büyük veri setlerini daha hızlı işleyin ve analiz 

edin

360 Görüş
• Birden fazla radar verisini 360° 3D geniş maden ekranında görün

• Birden fazla radardan alınan trend grafiklerini eş zamanlı görün

Çok platformlu
Bu gelişmiş web tabanlı program dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve 

cep telefonları gibi çeşitli platformlarda görüntülenebilir.

Güçlü
• Birden fazla kullanıcı Dijital Arazi Modelini (DTM) yükleyin ve 

görün

• DTM’leri zaman ölçeğine göre otomatik olarak ayarlayın

• Bildirim ve Uyarılar parmağınızın ucunda

• Kullanıcı bölge oluşturma ve seçili kullanıcı bölgelerinin 

verilerini görüntüleme

• Bireysel özelleştirme

• Çok dilli arayüz

• Kullanıcı tarafından oluşturulan panolar

• Kullanıcıya özel, rol tabanlı kullanıcı girişi

• Ölçülen metrikler için kullanıcı tanımlı renk paleti

İlave avantajlar
•  Veri tabanına veriyi geri doldurma: Sistem, kesilen bağlantı yeniden kurulduğunda senkronize olur ve eksik veri noktalarını otomatik 

olarak alır

• Çevrimdışı analizler için veri kullanılabilirliği, radarla bağlantı kesilse bile

• Saklanan veri miktarında kayda değer azalma

• Wi-Fi bant genişliği gereksinimlerinde azalma

• Açık uçlu Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile mevcut sensör izleme ve planlama yazılım sistemlerine entegre olur.


