Особливості

Приладна дошка для відображення критичних даних

 Візуалізуйте

ваше зростання
продуктивності
з часом

 Переглядайте
тенденції між
різними
процесами

 Перерозподіл

ресурсів після
завершення
робіт

 Доступ до

картографічної
аналітики

 Розраховуйте

майбутній час і
вартість
витрат

Завдання-виклик:
Приймати розумні бізнесрішення, спираючись на
історичну інформацію.

 Створюйте

параметри, в
залежності від
ваших потреб

 Простір для
додаткових
платформ

 Забезпечення
оповіщення

 «З першого

погляду» передає
відповідну
інформацію

 Статичні та

динамічні дані
(обробка даних,
звіти, відео та
живий вміст)

 Створити

основні
показники
ефективності

Зв'язок із нами
ТОВ «БРІЗ СОФТ»
вул. Здолбунівська,
буд. 7д, офіс 406,

Рішення:
Mapplet Analytic Tileboard (MAT) - перегляд навколишнього середовища, який
відображає всі ваші критичні дані в форматі «з першого погляду», що робить його
цінним і зручним доповненням до комплекту Mapplet. MAT висвічує динамічні дані
на вашій приладній дошці, об’єднуючи сукупні дані або замінні дані, які змінюються і
оновлюються залежно від ваших налаштувань. Вона дозволяє легко демонструвати
важливі звіти та отримувати швидкий доступ до відповідних даних.
MAT виходить за межі суто ГІС середовища, щоб захопити інші корпоративні
налаштування та дані в межах вашого підприємства, такі як: обладнання,
обслуговування клієнтів, лабораторні системи та інші. Будь-хто в організації може
мати доступ і користуватися МАТ, отримавши дозвіл на використання важливої
інформації, необхідної для роботи. Інформація про польові роботи, типу поворот
клапана чи список обладнання, може бути показана як і офісна робота, зокрема
виставлення рахунків чи скарги клієнтів на обслуговування. Перегляд може
налаштовуватися залежно від ваших потреб, як індивідуальний, груповий чи по
всьому агентству.
MAT - це рішення веб-браузера, яке ідеально підходить до всіх операційних систем,
включно з Windows 7, 8, Android, та iOS. Тема «плитка» забезпечує зручне
розташування, розмір та переміщення інформації, яку потрібно переглянути.
MAT прагне дати чіткий, простий у використанні дисплей прикладної дошки, який
легко налаштовується та інтуїтивно зрозумілий і фахівцю, і не достатньо
кваліфікованому користувачу. Перевагою MAT для організацій є можливість
приймати оптимальні рішення, використовуючи простий, динамічний набір даних.
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