KEYPRO – AVAIN VERKKOTIETOON

KeyEnergy
Energiaverkkojen
sujuvaan hallintaan
Onko energiaverkkojesi tietojen ylläpito ja hallinta työlästä? Takkuileeko
tiedonjako verkon eri toimijoiden välillä? Ovatko verkkotietosi ajan tasalla?
KeyEnergy on nykyaikainen työkalu energiaverkkojen hallintaan. KeyEnergyllä hallitset eri jännitetasoisten
sähköverkkojen sijainti-, kytkentä- ja kunnossapitotietoja samassa karttapohjaisessa web-palvelussa.
Valitsemalla KeyEnergyn takaat, että kaikilla energiaverkon toimijoilla on tarvittaessa pääsy samaan
ajantasaiseen verkkotietoon. Käyttöoikeuksien rajaaminen on mahdollista esimerkiksi verkkotyypin tai
maantieteellisen sijainnin mukaan, jolloin verkkotietojen jakaminen yksinkertaistuu.
Keypro tarjoaa nykyaikaisen tietojärjestelmän vaivattomana kokonaisratkaisuna. Tarvitset vain selaimen, me
huolehdimme muusta. Lisäksi tarjoamme dokumentointi- ja tukipalvelut energiaverkkojesi hallintaan.

Selainpohjainen tietojärjestelmä
energiaverkkojen 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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Kaikkien energiaverkon elementtien tietojen ja
kytkentöjen hallinta ja selailu.
Korkea- keski- ja pienjänniteverkkojen hallinta erillisinä
verkkoina samassa sijaintitarkassa karttanäkymässä.
Tarkka muokkaus- ja lukuoikeuksien hallinta
vapaamuotoisilla aluerajauksilla.
Tehokkaat tietokantahaut paikka- ja ominaisuustietojen
perusteella.
Visuaaliset analyysit verkon ominaisuuksista.
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Tallennus, dokumentointi, koulutus, tietojen
siirto – ammattilaisemme palveluksessanne.
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Edullinen kiinteä kuukausi- tai vuosiveloitus,
rajoittamaton käyttäjämäärä.

Monipuoliset tulostus- ja raportointitoiminnallisuudet.
Online-rajapinta muihin järjestelmiin (Kunta-GML,
WMS, WFS). Aineistojen siirrot myös mm. DWG- ja
MapInfo-formaateissa. AutoCAD import ja export.
Kartoitustietojen vaivaton sisäänluku. Ulkoisten
tiedostojen liittäminen, esim. valokuvat.

Ota yhteyttä. Ilmainen esittely ja
koekäyttötunnukset jo tänään!
www.keypro.fi/yhteydenotto
puh. 09 836 2310

Avaimet käteen – toimitus, siirrämme kaikki
nykyiset verkkotiedot vanhoista järjestelmistä, myös
paperikartoilta ja muovikuulloilta.
Optiona myös työkalut kaukolämpö-, kaasu-,
tietoliikenne- sekä vesi- ja viemäriverkkojen hallintaan.
Liitettävissä etäohjaus- sekä työnohjausjärjestelmiin.
Yhteensopiva Kaivulupa.fi-johtoselvityspalvelun kanssa.
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