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QUEM USA O STUDIO EM? 
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O Studio EM é especificamente projetado para suprir as demandas de geólogos de exploração. Aproveitando a
tecnologia da série de produtos Studio da Datamine, o Studio EM inclui edição de strings e pontos, construção de
wireframes, planejamento de sondagens, modelo de blocos e funcionalidades de estimativa básica. Permite também
uma interação dinâmica com diversos bancos de dados de sondagem, incluindo nossa solução Datamine Discover. O
Studio EM também possui um conjunto completo de funcionalidades de plotagem para a confecção de plotagem de
seções, planos, perfis de sondagem e relatórios, bem como uma completa visualização 3D e opção de geração de
arquivos PDF 3D.

Integração

Imagens Georreferenciadas

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Modelagem de Sólidos
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Modelo de Blocos

Comunicação

Planejamento de Sondagem

AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA DO
SUL | TURQUIA| REINO UNIDO| EUA

AGENDE UMA DEMO

STUDIO EM 

O Studio EM é compatível com uma grande
variedade de formatos de dados, incluindo a
capacidade de vincular dinamicamente com um
banco de dados de sondagem para atualizações em
tempo real.

Importa e visualiza facilmente imagens
georreferenciadas de vários formatos para exibir
como imagens planas ou ajustadas aos dados
topográficos existentes.

Ferramentas flexíveis que permitem a criação de
maneira manual ou automatizada de sólidos e
superfícies, que representam as características
geológicas.

Aproveite o poder das renomadas ferramentas de
modelo de blocos da Datamine para criar
rapidamente modelos volumétricos precisos e
realizar estimativas básicas de teor.

Salve dados 3D em arquivos PDF 3D que podem ser
visualizados em qualquer dispositivo com um
visualizador de PDF.

Sondagem pode ser planejada com uma interface
simples para definir a posição do furo, com entradas
dos parâmetros de mergulho, azimute, profundidade,
desvio e elevação.
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