
polski

ATASSpro firmy TechnoAlpin opiera się na dwóch sprawdzonych 

systemach sterowania Liberty i ATASSplus i łączy w sobie wszystkie ich 

zalety. Jednocześnie funkcje zostały zmienione od podstaw i dostosowane 

do nowoczesnej inżynierii oprogramowania. ATASSpro łączy w sobie 

rozwiązania sprawdzone z innowacyjnymi. Prostotę z wyjątkowością.

KOMPLEKSOWE
FUNKCJE 
UMOŻLIWIAJĄCE 
PERFEKCYJNE 
NAŚNIEŻANIE. 
 Aplikacja Asystent do funkcji i właściwości automatycznych 

 Zmienione okno urządzeń naśnieżających

 Wyświetlacz przeglądowy maszynowni 

 Kontrola wartości za pomocą Inspektora strefowego 

 Tryb wieloekranowy 

 Konfi guracja zadań

 Wyświetlanie spersonalizowanych warstw 

 Faworyzowanie aplikacji

 Instalacja wirtualnych struktur serwerowych

 Integracja kamer internetowych

 Nieustanna aktualizacja oprogramowania

 Połączenie z aplikacją SNOWMASTER

 Dostęp dla wielu użytkowników

WEJŚCIE
DO NAŚNIEŻANIA
W NOWYM
WYMIARZE.
Dobre oprogramowanie do naśnieżania wyróżnia 

się kompleksowymi funkcjami sterowania 

instalacją, nieograniczonym widokiem ogólnym 

i prostą obsługą. Oprogramowanie ATASSpro łączy 

najlepsze cechy Liberty i ATASSplus w jednym systemie, 

tworząc unikalne oprogramowanie oparte na wieloletnim 

doświadczeniu dwóch systemów sterowania.
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PRECYZYJNY 
DROGOWSKAZ. 
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby naśnieżyć ośrodek 

narciarski. ATASSpro zachowuje nieprzerwany widok na całą 

instalację naśnieżającą i umożliwia całkowitą automatyzację. System 

ten nazywamy SnowProcess: cała instalacja jest skonfigurowana i 

sterowana. Oznacza to, że naśnieżanie uruchamia się automatycznie, 

gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki. ATASSpro dostosowuje 

naśnieżanie do panujących warunków i zasobów oraz optymalnie 

rozprowadza wodę w ośrodku narciarskim. 

INDYWIDUALISTA Z
ULTRAPANORAMICZNYM 
SPOJRZENIEM.
Korzystanie z ATASSpro nigdy nie było prostsze – dla 

każdego i wszędzie. Nawet bez wcześniejszej znajomości innego 

oprogramowania do naśnieżania, intuicyjna obsługa umożliwia szybki 

dostęp do najważniejszych funkcji. Na ekranie ultrapanoramicznym, 

w trybie wieloekranowym lub w aplikacji mobilnej: zupełnie nowy 

interfejs z rewolucyjną koncepcją nawigacji pozwala każdemu 

korzystać z ATASSpro w wybrany przez siebie sposób. Dzięki 

trybowi obsługującemu wielu użytkowników każdy członek zespołu 

naśnieżającego ma możliwość dostosowania widoku do swoich 

osobistych potrzeb i zadań. W ten sposób można skupić się na tym, 

co najważniejsze, bez względu na swoją lokalizację.

WSZECHWIEDZĄCY
EKSPERT W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA.
Integracja kamer i kamer internetowych w ATASSpro nie 

tylko zapewnia kompleksowy przegląd, ale także zwiększa 

bezpieczeństwo pracy. Szczególnie w maszynowniach kamery 

umożliwiają jednoczesne kontrolowanie i reagowanie na wszystkie 

ważne zdarzenia. Dzięki powiadomieniom i informacjom push w 

aplikacji mobilnej użytkownik zyskuje pewność, że nic go nie ominie.

INTELIGENTNA POMOC 
W PODEJMOWANIU
DECYZJI.
ATASSpro dostarcza szereg kompleksowych danych, które 

służą jako podstawa do podejmowania decyzji. Usprawnione 

przewidywanie pogody zapewnia precyzyjną, lokalną i obliczoną 

specjalnie pod kątem wysokich wymagań naśnieżania prognozę 

na najbliższe 14 dni. Jest ona aktualizowana co 2 godziny i służy 

do optymalnego planowania i prognozowania produkcji. Ponadto 

narzędzia analityczne umożliwiają niezwykle precyzyjną analizę 

sezonu. Można zatem w prosty sposób planować, zarządzać i 

podejmować decyzje.


