KEYPRO – AVAIN VERKKOTIETOON

KeyCom

®

Tehokas tietojärjestelmä televerkkojen
suunnitteluun ja hallintaan
Onko nykyinen verkkotietojärjestelmäsi monimutkainen ja kömpelö käyttää?
Kaipaatko tehokkaita toiminnallisuuksia? Joudutko tallentamaan yhden
muutoksen useampaan paikkaan?
KeyCom on nykyaikainen televerkkojen suunnitteluun ja hallintaan tehty karttapohjainen työkalu, jota käytät
selaimella. Suunnittelet ja dokumentoit verkon, kytkennät asiakasyhteyksineen sekä hallitset verkkoelementtien
paikka- ja ominaisuustiedot. Samalla järjestelmällä toimit saumattomasti myös urakoitsijoiden kanssa
Helppokäyttöisen ratkaisumme avulla jokainen televerkkosi kanssa työskentelevä pystyy ylläpitämään,
käsittelemään ja jakamaan verkon tietoja.
KeyCom on myös lisäksi huipputason valokuituverkkojen suunnittelutyökalu ja KeyComiin voi liittää erinäisiä
tietoliikenneverkkojen valvontaratkaisuja.
Keypro tarjoaa tietojärjestelmän vaivattomana kokonaisratkaisuna. Tarvitset vain selaimen, me huolehdimme
muusta. Lisäksi tarjoamme suunnittelu-, dokumentointi- ja tukipalvelut televerkkosi 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.
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Toimii kaikkialla missä Internet-yhteys – myös
tabletilla tai älypuhelimella.
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Kattavat verkonsuunnittelutoiminnot ja raportit.
Toimivat rajapinnat asiakashallinta- ja
provisiointijärjestelmiin. Liitettävissä myös
kuidunvalvontaratkaisuihin.

Tallennus, dokumentointi, koulutus, tietojen
siirto – ammattilaisemme palveluksessanne.
Edullinen kiinteä kuukausi- tai vuosiveloitus,
rajoittamaton käyttäjämäärä.

Online-rajapinnat muihin järjestelmiin (Kunta-GML,
WMS, WFS), aineistojen siirrot myös mm. DWG- ja
MapInfo-formaateissa. AutoCAD import ja export.
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Hallitse ja ylläpidä myös tietoja yhteyksistä ja koko
verkkorekisteristä.

Tarkka muokkaus- ja lukuoikeuksien hallinta
vapaamuotoisilla aluerajauksilla. Tiedot myös
urakoitsijoille helposti.
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Hae ja ylläpidä kaikki verkkoon, kytkentöihin,
asiakkaisiin ja osoitteisiin liittyvät tiedot vaivatta ja
nopeasti yhdessä järjestelmässä.

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

Kartoitustietojen vaivaton sisäänluku. Valokuvien ym.
liittäminen kentältä verkkoelementteihin.
Tarjoamme avaimet käteen –toimituksen, jossa
kaikki nykyiset verkkotiedot siirretään vanhoista
järjestelmistä, myös paperikartoilta ja muovikuulloilta.
Täysin yhteensopiva muiden Keypron ratkaisuiden
kanssa.
Yhteensopiva Kaivulupa.fi –palvelun kanssa.
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