
KeyAqua

Kas sa arvad, et on raske hallata vee ja kanalisatsiooni võrgu informatsiooni? 
Kas sinu võrguandmed on ajakohased? Kas pääsed oma võrguinformatsioonile 
kergesti ligi?

KeyAqua on võimekas tööriist võrguinformatsiooni haldamiseks. Olgu see siis  olemasoleva võrgu 

hooldustööde juhtimine või uue võrgu planeerimine ja ehitamine. KeyAqua abil lahendad need ülesanded 

kiirelt. Veebipõhist lahendust on väga lihtne kasutada. Kõik, kellel on juurdepääs, saavad kergelt ja lihtsalt 

kasutada ajakohast võrguinformatsiooni.

Pakume seda tööriista kõikesisaldava ja murevaba pilvelahendusena. Kõik, mida sa vajad, on kaasaegne 

veebibrauser, ülejäänu eest hoolitseme meie. Suudame sinu tänased andmed kanda moodsasse KeyAqua 

lahendusse.

Parim viis hallata oma vee-  
ja kanalisatsiooni võrku
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Tel +358 9 836 2310
www.keypro.fi 

Geospatial OÜ, Asula 3, Tallinn 11312
+372 6595060 | www.geospatial.ee

Keyprocloud.com

 Vaata ja täienda kõiki vee ja kanalisatsioonivõrgu 
elemente. Halda kliente ja liitumispunkte ning nende 
kontaktandmeid.

 Halda vigade raporteid, lekkeid, CCTV salvestusi, 
kvaliteedi kaebusi ja renoveerimistöid.

 Kontrolli muutmise ja vaatamise juurdepääsu vastavalt 
kasutajate gruppidele ja piirkondadele. Jaga vajalikku 
infot lihtsalt ja turvaliselt oma töövõtjatega.

 SMS-i ja e-kirjaga teavituste saatmine klientidele.

 Võimalus liidestada kaugloetavaid mõõtmis- ja 
kaugjuhitavaid kontrollsüsteeme.

 Liidestamise võimalus WMS ja WFS teenustega. 
Andmete import DWG ja MapInfo formaatidest.  
CAD failide import ja eksport.

 Mõõdistusandmete süsteemi laadimine. Dokumentide 
ja fotode lisamine võrguobjektide külge otse objektil.

 Täielikult ühilduv teiste Keypro lahendustega ja teiste 
kaasaegsete GIS süsteemidega.

 Pakume võtmed kätte lahendust - kogu teie 
olemasolev võrguinfo kantakse teie praegusest 
süsteemist üle, isegi paberkaartidelt.

Vee ja kanalisatsiooni võrguinfo haldamise 
lahendus sinu interneti brauseris

Hangi endale tasuta 
demo kasutajakonto ja 
küsi online tutvustust 
juba täna!

Lihtne ja arusaadav kasutajaliides. Kõik, mida sa 
vajad, on brauser.

Info sirvimine, muutmine, uuendamine, 
analüüs, jagamine. Täisfunktsionaalsus.

Paindlik ja turvaline pilvelahendus. Kui soovid, 
võime hoida ka sinu andmeid.

Võrkude mõõdistamine, kasutajatugi, 
väljaõpetamine, andmete süsteemi kandmine. 
Meie asjatundjad teie teenistuses

Kuluefektiivne igakuine või iga-aastane leping 
piiramatu kasutajate hulgaga 

Töötab igas seadmes, kus on olemas 
internetiühendus. Kaasa arvatud nutitelefonid ja 
tahvelarvutid.

www.keypro.fi/en


