MAMS Професійна
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Оптимізувати продуктивність розподілених активів, збільшити інвестиції в ГІС та
використання наявних технологій.
MAMS як комплексний підхід для управління активами

•

MAMS Професійна налаштовується під ваші потреби і є економічно ефективною
системою управління активами, яка створює низку переваг для організацій усіх
розмірів. Зберігає всі свої функції під час відключення від мережі, легко доступна
для польових команд у користуванні на щоденній основі.

•

MAMS Професійна використовує мобільні технології та ваші інвестиції в
програмне забезпечення Location-Aware
(поінформованість про місце
розташування), щоб запропонувати рішення, яке не зашкодить функціональності,
продуктивності чи зручності використання системи в цілому.

•

MAMS Професійна заощаджує час і гроші, надаючи вам високошвидкісний доступ
до повного набору пропозицій Spatial Wave, включно з Mapplet, Field Mapplet і
Map Library, з можливістю спільної роботи останніх трьох, для підвищення
організованості та доступності ваших активів для громадських робіт.

•

MAMS Професійна є сходинкою до більш надійної MAMS Підприємство, яка
стосується вертикальних активів і повного фінансового компоненту. MAMS
Професійна може полегшити перехід до корпоративної системи і допомогти
спростити роботу мобільних робочих циклів на дошці.

•

MAMS Професійна сприяє підключенню між офісом і польовими групами,
надаючи кожному доступ, перегляд і підтримку актуальної бази даних усіх
статичних та історичних даних. При відключенні від мережі MAMS не тільки
підтримує повну доступність, але й дозволяє виконувати всі ваші робочі цикли з
потрібною швидкістю, дотримуючись необхідних вимог.
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