KEYPRO – AVAIN VERKKOTIETOON

KeyAqua
Vesi- ja viemäriverkon tiedot
hyötykäyttöön
Tuntuuko vesijohtoverkkonne tietojen hallinta monimutkaiselta? Ovatko tiedot
ajan tasalla? Saatko tarvitsemasi tiedot verkostasi tarpeeksi helposti?
KeyAqua on nykyaikainen työkalu vesi- ja viemäriverkkotietojen hallintaan. Oli sitten kyseessä nykyisen verkon
käytön ja huollon suunnittelu tai verkon laajentaminen, selainpohjaisella KeyAqualla ammattilaisen työt sujuvat
mutkattomasti. Ratkaisumme on niin helppokäyttöinen, että jokainen vesilaitoksen ja kunnan työntekijä saa
tarvitsemansa tiedot verkosta. Myös yhteistyö urakoitsijoiden kanssa toimii saumattomasti.
Keypro tarjoaa tietojärjestelmän vaivattomana kokonaisratkaisuna. Tarvitset vain selaimen, me huolehdimme
muusta. Tarjoamme myös nykyisen vesihuoltoverkon kartoituksen ja dokumetoinnin. Lisäksi tarjoamme tukipalvelut
vesi- ja viemäriverkon hallintaan.

Keyprocloud.com

Selainpohjainen tietojärjestelmä vesi- ja
viemäriverkkojen hallintaan
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Suoraviivainen käyttöliittymä.
Tarvitset vain Internet-selaimen.
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Selailun lisäksi muokkaat,
kytket, analysoit,
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raportoit ja jaat verkkosi tietoja.
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Vaivaton ja turvallinen pilvipalvelu. Halutessasi
ylläpidämme verkkosi tiedot palvelimillamme.

Toiminnot myös vikaraporttien, vuotojen, TVkuvausten, laatuvalitusten ja saneerausten ylläpitoon.
Tarkka muokkaus- ja lukuoikeuksien hallinta
vapaamuotoisilla aluerajauksilla. Tiedot myös
urakoitsijoille helposti.
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Toimii kaikkialla missä Internet-yhteys – myös
tabletilla tai älypuhelimella.
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Kaikkien vesi- ja viemäriverkon elementtien tietojen ja
kytkentöjen hallinta ja selailu. Kulutuspaikat asiakas- ja
yhteystietoineen.
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Tallennus, dokumentointi, koulutus, tietojen
siirto – ammattilaisemme palveluksessanne.
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Edullinen kiinteä kuukausi- tai vuosiveloitus,
rajoittamaton käyttäjämäärä.

Lisämoduulina saatavana myös kevyt
vesilaskutusratkaisu sekä SMS-tiedoituskanava.
Liitettävissä joustavasti vesialan etäluku- ja
valvontaratkaisuiden kanssa.
Online-rajapinnat muihin järjestelmiin (Kunta-GML,
WMS, WFS), aineistojen siirrot myös mm. DWG- ja
MapInfo-formaateissa. AutoCAD import ja export.
Kartoitustietojen vaivaton sisäänluku. Valokuvien ym.
liittäminen kentältä verkkoelementteihin.

Ota yhteyttä. Ilmainen esittely ja
koekäyttötunnukset jo tänään!
keypro@keypro.fi
www.keypro.fi

Tarjoamme avaimet käteen –toimituksen, jossa
kaikki nykyiset verkkotiedot siirretään vanhoista
järjestelmistä, myös paperikartoilta ja muovikuulloilta.
Tarjoamme myös nykyisen vesi- ja viemäriverkkojen
kartoitusta ja dokumentointia.
Täysin yhteensopiva muiden Keypron ratkaisuiden
kanssa.
Yhteensopiva Kaivulupa.fi –palvelun kanssa.
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