SINU VÕTI VÕRGU INFONI

KeyCom

®

Parim viis hallata ja planeerida
telekommunikatsiooni võrku
Kas leiad, et telekomi võrgu haldamine on tülikas?
Kas tunned puudust kaasaegsest võimalusest võrku planeerida?
Kas pead võrguinfot uuendama rohkem kui ühes kohas?
KeyCom on modernne kaardipõhine lahendus võrgu haldamiseks. Selle brauseris töötava vahendiga saad
planeerida, dokumenteerida ja hallata kogu võrku, kaasa arvatud kliendiühendused, võrguseadmed ja kaablid.
Seega, selle sama lahendusega saad paindlikult ja turvaliselt töötada oma partneritega.
KeyCom on PON võrgu planeerimise professionaalne tööriist ja seda saab integreerida erinevate
võrgujälgimissüsteemidega.
Pakume seda tööriista kõikesisaldava ja murevaba pilvelahendusena. Kõik, mida sa vajad, on kaasaegne
veebibrauser, ülejäänu eest hoolitseme meie. Suudame sinu tänased andmed kanda moodsasse KeyCom
lahendusse.
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Paindlik ja turvaline pilvelahendus. Kui soovid,
võime hoida ka sinu andmeid.
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Töötab igas seadmes, kus on olemas
internetiühendus. Kaasa arvatud nutitelefonid ja
tahvelarvutid.
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Võrkude mõõdistamine, kasutajatugi,
väljaõpetamine, andmete süsteemi kandmine.
Meie asjatundjad teie teenistuses.
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Kuluefektiivne igakuine või iga-aastane leping
piiramatu kasutajate hulgaga.

www.keypro.fi/en

Hangi endale tasuta
demo kasutajakonto ja
küsi online tutvustust
juba täna!
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www.keypro.fi

Vaata ja täienda kõiki andmeid, mis on seotud
telekommunikatsiooni võrguga: kaablid, seadmed,
ühendused ja kliendid. Seda kõike lihtsalt ja kiirelt
ühes süsteemis.
Halda ka loogilisi ühendusi ja võrguregistrit.
Loo raporteid ja analüüsi võrku.
Juurdepääsu- ja muutmisõigused on kasutajagruppide
põhised ja asukohast sõltumatud. Jaga vajalikku infot
kergelt ja turvaliselt oma töövõtjatega.
Liidestatud otse kliendi andmebaasiga, ettevõtte
ressursiplaneerimise ja võrguvõimekuse hindamise
süsteemiga.
Saab liidestada kiu jälgimise süsteemiga.
Reaalaja liidestused teiste süsteemidega WMS, WFS.
Andmete import DWG ja MapInfo vormingus. CAD
import ja eksport.
Mõõdistusandmete laadimine otse mõõdistusseadmest.
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.
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