
slovensky

Softvér ATASSpro od spoločnosti TechnoAlpin je založený na dvoch 

overených riadiacich systémoch Liberty a ATASSplus a kombinuje ich 

výhody. Zároveň boli funkcie prispôsobené novému a modernému 

softvérovému inžinierstvu. Softvér ATASSpro tak spája overené a tradičné

s novým. Jednoduchosť s jedinečnosťou.

ROZSIAHLE
FUNKCIE PRE 
ŠPIČKOVÉ
ZASNEŽOVANIE. 
 Asistenčná aplikácia pre funkcie a automatizáciu 

 Prepracované okno pre snežné delá

 Prehľad strojovní 

 Zónová kontrola hodnôt 

 Režim viacerých obrazoviek 

 Konfi gurácia ovládacieho panela

 Zobrazenie vlastného rozloženia 

 Pridanie obľúbených aplikácií

 Inštalácia štruktúr virtuálnych serverov

 Integrácia webových kamier

 Nepretržité aktualizácie softvéru

 Prepojenie s aplikáciou SNOWMASTER

 Prístup viacerých používateľov

BRÁNA DO
NOVEJ DIMENZIE
ZASNEŽOVANIA.
Dobrý softvér na zasnežovanie sa vyznačuje 

najrôznejšími funkciami na riadenie zariadenia, 

neobmedzeným všeobecným prehľadom a 

jednoduchou obsluhou. Softvér ATASSpro kombinuje 

najlepšie funkcie aplikácií Liberty a ATASSplus v jednom 

systéme a vytvára tak jedinečný softvér založený na 

dlhoročných skúsenostiach dvoch riadiacich systémov.
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PRECÍZNY 
SPRIEVODCA. 
Na zasneženie lyžiarskeho strediska stačí jediné 

tlačidlo. Softvér ATASSpro udržiava nepretržitý prehľad o celom 

zasnežovacom zariadení a umožňuje plnú automatizáciu. Systém 

sme nazvali SnowProcess: konfigurácia a riadenie celého zariadenia. 

To znamená, že zasnežovanie sa spustí automaticky, hneď ako 

budú prevládať vhodné podmienky. Softvér ATASSpro prispôsobí 

zasnežovanie aktuálnym podmienkam a zdrojom a optimálne rozdelí 

vodu v lyžiarskom stredisku. 

INDIVIDUALISTA S
MIMORIADNOU 
PREDVÍDAVOSŤOU.
Používanie softvéru ATASSpro je také jednoduché ako 

ešte nikdy – pre každého a všade. Aj bez akýchkoľvek znalostí 

iných softvérov na zasnežovanie ponúka intuitívna obsluha rýchly 

prístup k najdôležitejším funkciám. Či už ide o ultraširoké obrazovky, 

režim viacerých obrazoviek alebo mobilnú aplikáciu: Úplne nová 

plocha s revolučným navigačným konceptom umožňuje každému 

používať softvér ATASSpro tak, ako si želá. Pomocou režimu pre 

viacerých používateľov má každý člen zasnežovacieho tímu možnosť 

prispôsobiť zobrazenie podľa svojich vlastných požiadaviek a úloh. 

Tak sa môžete zamerať skutočne na to podstatné, bez ohľadu na to, 

kde sa práve nachádzate.

VŠEVEDIACI EXPERT 
NA BEZPEČNOSŤ. 
Integrovanie kamier a webových kamier do softvéru 

ATASSpro poskytuje nielen rozsiahly prehľad, ale, 

prirodzene, zvyšuje aj prevádzkovú bezpečnosť.

Predovšetkým v strojovniach umožňujú kamery kontrolovať a súčasne 

reagovať na všetky dôležité udalosti. Upozornenia a push notifikácie v 

mobilnej aplikácii sa postarajú o to, aby ste nič nezmeškali. 

INTELIGENTNÝ
POMOCNÍK
PRI ROZHODOVANÍ.  
Softvér ATASSpro poskytuje množstvo rôznych údajov, 

ktoré slúžia ako základ pre rozhodnutia. Vylepšená predpoveď 

počasia zabezpečuje presnú a lokálnu predpoveď vypočítanú 

špeciálne pre vysoké požiadavky zasnežovania vždy na ďalších 14 

dní. Predpoveď je aktualizovaná každé 2 hodiny a slúži na optimálne 

plánovanie a predpoveď výroby. Nástroje analýzy navyše poskytujú 

mimoriadne presné vyhodnotenie sezóny. Preto môžete jednoducho 

plánovať, spravovať a rozhodovať sa.


