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UROBTE
ROZHODNUTIA
ZAJTRAJŠKA
UŽ DNES. 
SNOWMASTER
OD TECHNOALPIN.

SNOWMASTER od TechnoAlpin predstavuje ďalší krok 

smerom k digitalizácii lyžiarskych stredísk. Tento softvér 

poskytuje manažmentu lyžiarskych stredísk kompletný 

prehľad o plánovaní a stave zasnežovania.



NOVÝ DRUH KOMUNIKÁCIE.
INTELIGENTNÁ A JEDNODUCHÁ. 

Koľko snehu je na zjazdovke? Koľko hodín sa zasnežovalo? Koľko 

snežných diel bolo v prevádzke? A predovšetkým: kedy môžem 

otvoriť lyžiarske stredisko? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie 

otázky poskytne SNOWMASTER rýchlo a prehľadne a zoradí ich 

podľa zjazdoviek. Softvér tak zjednodušuje komunikáciu medzi 

manažmentom a zasnežovacím tímom.

VŠETKO POD KONTROLOU.
DOKONALÝ PREHĽAD. 

SNOWMASTER ponúka jednoduchý prehľad definovaných 

zasnežovacích cieľov a fáz. Celkom jasne zobrazuje, v ktorej fáze sa 

zasnežovanie momentálne nachádza a ako možno čo najlepšie využiť 

zdroje, pri zvážení predpovedí. Vďaka tomu budete mať prehľad aj 

o tom, do akej miery boli doposiaľ dosiahnuté zasnežovacie resp. 

sezónne ciele.  

NAJSKÔR TO NAJDÔLEŽITEJŠIE. 
DETAILY POD DROBNOHĽADOM.

V softvéri SNOWMASTER je možné zobraziť rôzne lyžiarske oblasti a 

pre každú jednotlivú lyžiarsku oblasť zadať rôzne skupiny zjazdoviek, 

čo umožňuje rýchlejší prístup k informáciám o osobných prioritách. 

Všetky údaje zo softvéru SNOWMASTER sa navyše rozdeľujú podľa 

nadmorskej výšky. To sa týka prognóz, potreby zdrojov a produkcie 

snehu.

MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE. 
DOSTUPNÉ KDEKOĽVEK.

Či už z počítača v kancelárii alebo smartworkingu, na cestách cez 

mobilný telefón alebo tablet – softvér SNOWMASTER je vďaka plne 

responzívnemu dizajnu dostupný na všetkých bežných zariadeniach. 

Vďaka personalizovanému prihláseniu sa každý používateľ prihlási do 

vlastného rozhrania a má okamžite prístup ku všetkým informáciám 

v reálnom čase. Softvér SNOWMASTER je takisto priamo prístupný 

prostredníctvom systému ATASSpro a zasnežovací tím ho má vždy k 

dispozícii. 

BUDÚCNOSŤ.
UŽ DNES. 

TechnoAlpin je prvou a jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka 

lyžiarskym strediskám predpovede výroby snehu. Je to možné 

vďaka dlhoročnej expertíze a presným výpočtom. Táto nová služba 

významným a trvalým spôsobom zmení manažment lyžiarskych 

stredísk: Po zohľadnení podrobných predpovedí počasia, vytvára 

SNOWMASTER predpovede na ďalšie dni týkajúce sa nutnej 

spotreby vody a množstva snehu, ktoré možno vyprodukovať. 

Detailné informácie o budúcich nákladoch, potrebe zdrojov a 

teplotách sú pre nadchádzajúcu optimalizáciu procesov plánovania 

lyžiarskych stredísk jednoducho nevyhnutnosťou. Umožňujú to údaje, 

ktoré pochádzajú zo softvéru ATASSpro.

LYŽIARSKE STREDISKO
POD PALCOM
A VO VAŠICH RUKÁCH. 

SNOWMASTER má prístup k mnohým údajom zo softvéru 

ATASSpro. Týka sa to množstva vyrobeného snehu, vyťaženia, 

spotreby vody alebo údajov o teplote. Zariadenie riadi vedúci 

zasnežovania prostredníctvom systému ATASSpro a všetky údaje 

potrebné k rozhodnutiam sa v reálnom čase zobrazujú v softvéri 

SNOWMASTER, rýchlo a prehľadne.

www.technoalpin.com


