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STUDIO SURVEY

QUEM USA O STUDIO SURVEY? 
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Studio Survey é um software com soluções projetadas especialmente para as necessidades de equipes de topografia
de minas a céu aberto. Este não é um módulo inserido em um produto complexo, mas sim um produto dedicado a
simplificar e agilizar tarefas diárias de topografia nas minas de todos os tipos de commodity.

Funcionalidade Simples de Arrastar 
e Soltar

Ferramentas CAD inteligentes

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICASPRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Ferramentas DTM Fáceis de Usar

Importação Rápida de Dados

AGENDE UMA DEMO

https://www.dataminesoftware.com

sales@dataminesoftware.com 

Economize Tempo

Pacote Dedicado

Relatórios Prontos para Imprimir

Ferramentas de Relatório Automatizadas

STUDIO SURVEY

Fluxos de trabalho e processos desenvolvidos
para poupar tempo das equipes de topografia.

Um único pacote com todos os recursos necessários
para as tarefas diárias.

Ferramentas integradas de geração e publicação 
de relatórios.

Tendo sido construído sobre o poderoso
Studio Core, todos os tipos de dados comuns
de uma ampla gama de software podem ser
arrastados e soltos na janela 3D do Studio
Survey sem a necessidade de realizar um
tedioso processo de importação de arquivos.

Experimente uma ampla variedade de
ferramentas CAD que reduzem o tempo gasto
na manipulação de dados topográficos.

Crie facilmente DTMs a partir de nuvens de
pontos ou strings convencionais.

Integração com uma ampla variedade de
equipamentos topográficos.

Um conjunto de ferramentas para relatórios e
fluxos de trabalho dedicados às equipes de
topografia, incluindo as ferramentas Blast
Volume Calculation, Compliance to Design
and Compliance to Plan.

Tudo isso se integra perfeitamente para
formar partes da função de relatórios e
publicações EOM (end of month reporting) e
redução da probabilidade de erros de entrada
manual e preservação da consistência dos
relatórios.

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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