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ATASSpro från TechnoAlpin har baserats på de två beprövade och testade 

styrsystemen Liberty och ATASSplus och kombinerar alla deras fördelar. 

Samtidigt har funktionerna uppdaterats radikalt och anpassats till den 

moderna programvarutekniken. Således kombinerar ATASSpro total säkerhet 

och förtrolighet med nytt och originellt. Unik enkelhet.

MÅNGA
FUNKTIONER FÖR
PERFEKT
SNÖTILLVERKNING. 
 En hjälpande app för funktioner och automatiska processer. 

 Ny och förbättrad snökanonskärm.

 Översikt över maskinrum. 

 Dataövervakare och zoninspektör. 

 Flerskärmsläge. 

 Konfi guration av kontrollpanel.

 Visning av anpassade lager. 

 Funktion för prioritering av appar.

 Installation av virtuella serverinfrastrukturer.

 Integration av webbkameror.

 Kontinuerliga programvaruuppdateringar.

 Anslutning med SNOWMASTER-appen.

 Fleranvändaråtkomst.

INKÖRSPORTEN 
TILL EN NY
DIMENSION INOM 
SNÖTILLVERKNING.
Nyckelfunktionerna för en bra programvara 

för snötillverkning är ett brett spektrum 

av funktioner för styrning av systemet, en 

obegränsad överblick och enkel hantering.

Programvaran ATASSpro kombinerar de bästa 

funktionerna hos Liberty och ATASSplus i ett enda 

system, vilket resulterar i oöverträffad programvara 

baserad på många års erfarenhet som har investerats i 

två styrsystem.
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DEN PRECISA 
VÄGLEDNINGEN.
Allt som krävs är att trycka på en knapp för att täcka 

hela skidområdet med snö. ATASSpro möjliggör en oavbruten 

översikt av hela snötillverkningssystemet och stödjer den totala 

automatiseringen. Vi kallar detta system för SnowProcess varigenom 

hela systemet konfigureras och kontrolleras. Detta betyder att 

snötillverkningsprocessen startar automatiskt så snart förhållandena 

är korrekta. ATASSpro anpassar snötillverkningsparametrarna till 

rådande förhållanden och resurser och fördelar därmed vattnet i 

skidområdet med optimal effekt.

INDIVIDUALISTEN MED 
ULTRABRED VISION.
Användningen av ATASSpro är enklare än någonsin – för 

alla och överallt. Även utan föregående kännedom om annan 

snötillverkningsprogramvara, får användaren en snabb åtkomst 

till huvudfunktionerna tack vare den intuitiva funktionen. Vare sig 

det handlar om visning på ultrabreda bildskärmar, i flerskärmsläge 

eller i MobileAPP, medger det helt nya gränssnittet med det 

revolutionerande navigeringskonceptet att alla kan använda 

ATASSpro på det sätt som de vill. Detta tack vare fleranvändarläget 

som ger alla i snötillverkningsteamet möjligheten att anpassa 

visningen till sina egna personliga preferenser och kraven för det 

pågående arbetet. Detta håller fokus på det viktigaste oavsett var du 

än befinner dig.

DEN ALLVETANDE
SÄKERHETS- OCH
TRYGGHETSEXPERTEN. 
Integrationen av kameror och webbkameror i ATASSpro 

ger inte bara en total översikt utan ökar naturligtvis också 

driftsäkerheten. Detta är särskilt fördelaktigt i maskinrummen 

där kamerorna gör det möjligt att övervaka processer och samtidigt 

hantera större händelser. Meddelanden och push-meddelanden i 

MobileAPP spelar sin roll genom att säkerställa att inga händelser 

missas.

DET BESLUTSFATTANDE 
STÖDET MED HJÄRNA. 
ATASSpro ger stora mängder data som fungerar som ett 

brett beslutsunderlag. Det förbättrade väderprognosverktyget 

ger en precis lokal väderprognos för de kommande två veckorna 

och beräknas specifikt för de höga kraven inom snötillverkning. 

Det uppdateras varannan timme vilket ger ett perfekt underlag för 

planering och förutsägelse av snöproduktionen. Analysverktygen 

erbjuder även en noggrann utvärdering av säsongen vilket underlättar 

planering, hantering och beslutsfattning.


