Carefree online
adatmenedzsment
Talaj- és felszínalatti víz adatok egyetlen online környezetben

Online adatmenedzsment:

Szennyvíz

Áramlási sebesség

Felszínalatti víz

Ipari víz

Talajnedvesség tartalom

Felszíni víz

Csapadék

Hozam

Carefree Solutions is a concept by

Carefree adatmenedzsment
elérhető közelségben
A Carefree Solutions egy felhasználó központú koncepció. A talaj- és a vízadatok
kezelésének online felületét és annak funkcionalitását az ön igényei alapján készítjük el.
A Carefree Solutions felszínalatti és felszíni víz, szennyvíz, ipari víz, csapadék, talajnedvesség,
áramlási sebesség, valamint vízhozam adatok (mennyiségi és minőségi) hatékony monitorozását,
megjelenítését és kezelését teszi lehetővé.

Telepítés

Megjelenítés

Adatgyűjtés

Karbantartás

Akár felszínalatti vizekkel kapcsolatos mérési igények, változó sűrűségű adatgyűjtés, vagy
irányvonalak/stratégiák kidolgozása és végrehajtása a cél, a Carefree Solutions egy olyan rugalmas
adatkezelési eszköz, amely a küszöbértékek folyamatos monitorozását is lehetővé teszi.
Teljes monitoring rendszereket telepítünk, és szükség szerint bővítjük azokat. Nem számít, hogy
Carefree Solutions. Önnek

meglévő, hogy ideiglenesen telepítendő és/vagy projekthez kapcsolódó monitoring pontok

csak az a teendője, hogy

képezik a rendszer alapját. Az átfogó megjelenítési és jelentéskészítési képességek lehetővé teszik

megnevezze a szükséges

az adatok belső vagy nyilvános online környezetben való bemutatását.

adatokat, illetve megjelölje
az adatok átvételének

A Carefree Solutions garantálja a mérési adatok biztonságát. A hollandiai Wageningeni Egyetem és

gyakoriságát és módját. A

Kutatóközpont részeként létező Alterra kutatóintézettel közösen fejlesztettünk ki egy érvényesítő

többit elvégezzük mi.

(validációs) eszközt, amely garantálja a mérési adatok megbízhatóságát
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Basic
1.

Telepítés

2.

Megjelenítés (webportál)

3.

Adatgyűjtés, valamint pontossági és valószínűségi vizsgálatok

4.

Monitoring hálózat karbantartás és menedzsment

5.

Szolgáltatás alapú szerződés (ellenőrző szoba és kockázatkezelés)

Premium

5.1 Tíz munkanapos reakcióidő
5.2 Két munkanapos reakcióidő
5.3 Validáló (érvényesítő) eszköz
= opcionális – érdeklődjön a lehetőségekről

Carefree Solutions

	Adatkezelés:
Hol, mikor
és hogyan?
.
Szeretné
megtapasztalni a Carefree Solutions-t?
Lépjen kapcsolatba velünk.

‘Szerettünk volna egy világos
információkat tartalmazó
felhasználóbarát weboldalt.’
WINNET

‘Átlátható adatmegjelenítés a
weboldalon.’

‘A monitoring rendszer műszaki
részleteit a szakértőre bíztuk’

Gasunie

Platform Water Vallei en Eem

Még több projekt? Látogasson el ide: eijkelkamp.com
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Talaj- és vízadatok
felügyelete és áttekintése
A Carefree Solutions egyértelmű szerződéses feltételeket és átlátható árstruktúrát jelent.
Például, a Carefree Solutions Premium keretében, monitoring pontonként fix havi- vagy
éves díjért gondoskodunk a monitoring rendszer helyes működéséről. Továbbá, a szerződés
időtartamára teljes körű berendezés garanciát adunk önnek.

A Carefree Solutions révén

Mit jelent a Carefree Solutions?

• Informálja alkalmazottait és a közvéleményt

• Szakember által elvégzett karbantartást,

• Időben azonosítja a túl alacsony vagy a túl magas
vízszinteket
• Adatokat gyűjt a vízelvezetés megtervezéséhez, a
csatornacseréhez és a talaj kármentesítéshez
• Hozzájárul a hosszú távú fejlesztésekhez

adatmenedzsmentet és telepítést
• Szakmai támogatást a monitoring rendszer
kivitelezéséhez
• Minőségi garanciával rendelkező monitoring
eszközöket

• Betekintést nyer a vízminőségi adatokba

• Vandalizmus-biztos eszközlezárást

• Egyetlen ránézéssel láthatja a monitoring pontok

• Riasztási rendszert tetszőleges szintekhez

legfrissebb adatait
• Rendelkezik egy folyamatosan működő
monitoring rendszerrel

• Pontos és ellenőrzött adatokat
• Egyértelmű szerződéseket
• Átlátható árstruktúrát

Szeretné kipróbálni a Carefree
Solutions-t?
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal vagy valamelyik
partnerünkkel.
A támogatási és szervizelési igények helyi ellátásához az Eijkelkamp
nemzetközi disztribútori hálózattal rendelkezik. A disztribútorok
kiválasztása sajátos módon történik, oktatásuk révén pedig biztosított
minden eszközünk képviselete.

1911 óta gyűjtjük a talaj
és a vízzel kapcsolatos
tapasztalatokat
Magyarország, 2100 Gödöllő,
Jászóvár u. 32.
Tel.:
06 28 512-930
Fax:
06 28 512-931
E-mail: info@jaketa.hu
Web:
www.jaketa.hu

Mindaz a tapasztalat, amelyet 1911 óta gyűjtöttünk a talaj és a víz vizsgálata terén,
megjelenik a Carefree Solutions koncepcióban. Örömünkre szolgál, hogy mindezt önnel
is megoszthatjuk.
Biztosak vagyunk benne, hogy a Carefree Solutions a jövőben egy globális koncepcióvá fog
bővülni, még több monitoring képességgel és nagyobb paraméter választékkal.

