
Geólogos de Mina
Engenheiros de Minas 
Planejadores de Minas

sales@dataminesoftware.com | dataminesoftware.com

Multiusuário, Controle de
Teor Customizável

ORE CONTROLLER

QUEM USA O ORE CONTROLLER? 
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Ore Controller é o sistema inteligente de controle de minério que se adapta perfeitamente às operações e aos
processos existentes da sua mina. Independente da commodity do seu negócio, cada carga de minério pode ter valor
maior que $10,000. É crucial que cada caminhão vá ao lugar certo. Seu sistema de controle de teor oferece a última
oportunidade de decidir o que acontece com o material carregado e usa técnicas sofisticadas para sempre obter os
melhores resultados. Usando um banco de dados central e rotinas de trabalho customizáveis, o Ore Controller
divide as tarefas de controle de teor em atividades bem definidas e guia cada usuário no seu trabalho diário.

Redução de Diluição

Melhoria da Segurança

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DESTAQUES

Aumento da Eficiência
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ORE CONTROLLER

O Ore Controller minimiza a classificação
errônea de minério e estéril, utilizando a
combinação de modelos de blocos
sofisticados, facilmente atualizáveis e
interação com sistemas de modelagem de
deslocamento por detonação.

O sistema transfere os mining blocks 
 diretamente para o equipamento do operador
usando um GPS de alta precisão para
escavadeiras. O tempo que topógrafos e
geólogos passam em situação de risco é
reduzido, melhorando a segurança no trabalho.

Os fluxos de trabalho pré-definidos do Ore
Controller oferecem uma plataforma
abrangente e intuitiva para o planejamento das
operações de controle de minério. O sistema
permite atividades de acordo com a
disponibilidade dos dados, guiando os usuários
no fluxo de trabalho e melhorando a eficiência
das atividades realizadas.

Sistema Multiusuário
O Ore Controller permite a colaboração de vários
usuários em tarefas diárias de controle de teor,
eliminando a possibilidade de interferência e repetição de
tarefas no trabalho.

Banco de Dados Central
O Ore Controller usa um banco de dados central que
fornece as informações mais atuais diretamente para o
computador dos usuários.

Governança e Repetibilidade
O Ore Controller define um fluxo de trabalho para as
atividades rotineiras, que garantem que os processos de
controle de teor são feitos da mesma maneira
independentemente de quem esteja operando.

Interface Intuitiva
Com uma interface simples e intuitiva o Ore Controller
habilita atividades de acordo com os dados disponíveis,
conduzindo os usuários ao fluxo de trabalho
estabelecido.

Dados de Múltiplos Fornecedores
O Ore Controller entende todos os dados padrões da
indústria, incluindo Datamine, Maptek, Gemcom/Surpac,
Minesight, acQuire, Sistema CAD, entre outros.

Relatórios
Relatórios com tabelas e gráficos são gerados em cada
etapa do fluxo de trabalho conforme requerido. Usuários
não precisam despender tempo fazendo ajustes ou
edições manuais nos resultados toda vez que terminam
uma atividade.

AGENDE UMA DEMO
AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS
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