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FATTA
MORGONDAGENS 
BESLUT I DAG. 
SNOWMASTER
FRÅN TECHNOALPIN.

SNOWMASTER från TechnoAlpin markerar nästa 

steg på vägen mot digitalisering för skidanläggningar. 

Programvaran ger cheferna för skidanläggningar en 

obegränsad överblick över snötillverkningens planering 

och förlopp.



DET NYA SÄTTET
ATT KOMMUNICERA.
SMART OCH ENKELT. 

Hur mycket snö finns det i pisten? Hur många timmar har 

snökanonerna använts? Hur många snökanoner har varit i drift? Och 

viktigast av allt: När kan skidanläggningen öppna? Svaren på dessa 

och andra frågor sammanfattas snabbt och tydligt i SNOWMASTER 

och sorteras utifrån enskilda pister. Programvaran underlättar därmed 

kommunikationen mellan ledningen och snöteamet.

VIKTIG STATISTIK.
EXAKT SPÅRBARHET. 

SNOWMASTER ger en enkel överblick över fastställda mål och faser 

för snötillverkningen. Den visar tydligt vilken snötillverkningsfas som 

pågår för tillfället och hur resurserna kan användas på bästa sätt 

tack vare informationen som tillhandahålls av väderprognoserna. 

På så sätt är det möjligt att se om fastställda mål för den första 

snötillverkningsfasen eller hela säsongen redan har uppnåtts.  

DET VIKTIGASTE FÖRST.
EN ÖVERBLICK ÖVER 
DETALJERNA.

I SNOWMASTER går det att visa flera skidområden och skapa olika 

grupper av pister för varje enskilt skidområde. Det gör det att det 

går snabbt att se relevanta prioriteringar. Alla data i SNOWMASTER 

delas dessutom in efter höjd över havet. Det gäller prognoser, 

resursbehov och snötillverkning.

FUNGERAR PÅ ALLA ENHETER. 
TILLGÄNGLIG ÖVERALLT.

Det spelar ingen roll om du sitter på kontoret eller jobbar hemifrån, 

använder mobil eller surfplatta – tack vare den fullt responsiva 

designen kan SNOWMASTER användas på alla vanliga typer av 

enheter. Med en personlig inloggning kommer varje användare till 

sitt eget personanpassade gränssnitt och kan direkt komma åt all 

information i realtid. SNOWMASTER kan också öppnas direkt via 

ATASSpro och är därmed alltid tillgänglig även för snöteamet. 

FRAMTIDEN.
I DAG. 

TechnoAlpin är den första och enda leverantören som förser 

skidanläggningar med väderprognoser för snötillverkning. Detta är 

möjligt tack vare många års expertis och noggranna beräkningar. 

Det förändrar driften av skidanläggningar från grunden: Baserat på 

detaljerade väderprognoser förutser SNOWMASTER mängden snö 

som kommer att kunna tillverkas under de närmaste dagarna och 

mängden vatten som krävs för detta. Den detaljerade informationen 

om framtida kostnader, resursbehov och temperaturer är oumbärlig 

för att optimera planeringsarbetet för en skidanläggning. Detta är 

möjligt tack vare data från ATASSpro.

ALLTID LÄTTILLGÄNGLIG 
INFORMATION OM 
SKIDANLÄGGNINGEN.
I DIN HAND. 

SNOWMASTER har åtkomst till stora mängder data från 

ATASSpro. Det handlar bland annat om producerad snömängd, 

användningsgrad, vattenförbrukning och temperaturer. Anläggningen 

styrs fortfarande av den ansvariga snöläggaren via ATASSpro och 

alla data som krävs för att fatta beslut visas i SNOWMASTER – 

snabbt, överskådligt och i realtid.

www.technoalpin.com


