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ORIENTÁCIA
NA BUDÚCNOSŤ
Spoločnosť TechnoAlpin neustále vyvíja a zdokonaľuje riadiaci softvér
ATASSplus. Intenzívny výskum a neustála spätná väzba zo strany zákazníkov vytvárajú riadiaci softvér, ktorý bude lyžiarske strediská sprevádzať do
budúcnosti. Nové nástroje nepretržite prinášajú nové možnosti, zlepšujú
výkon a zvyšujú prevádzkovú bezpečnosť zariadenia. Aktualizácie riadiaceho
softvéru ATASSplus ponúkajú nepretržité optimalizácie a garantujú, že bude
softvér vždy aktuálny.

INTUITÍVNE. INTELIGENTNÉ. EFEKTÍVNE.
ZASNEŽOVANIE S ATASSplus
Moderné zasnežovacie zariadenia sú komplexné systémy, ktoré spájajú
snežné delá a infraštruktúru najrôznejších generácií a výrobcov. ATASSplus
od spoločnosti TechnoAlpin je intuitívny riadiaci softvér, ktorý podporuje celý
proces zasnežovania, plánovania a manažmentu lyžiarskych stredísk. Umožňuje jednoduché a automatické riadenie zariadení a prehľadne zobrazuje
komplexné údaje. Mnohé funkcie a rozhrania riadiaceho softvéru ATASSplus
umožňujú zasnežovacím zariadeniam rozsiahly manažment prípravy snehu a
efektívnu produkciu snehu najvyššej kvality. Spoločnosť TechnoAlpin pritom
zákazníkom garantuje osobné poradenstvo a individuálne prispôsobenie
softvéru.
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INDIVIDUALITA ATASSplus spája rad modulov a funkcií, ktoré umožňujú
jednoduché a intuitívne ovládanie aj veľmi komplexných a rozvinutých systémov.
Zloženie modulov sa upravuje na základe konkrétnych potrieb, vďaka čomu sa
dokonale prispôsobuje každému lyžiarskemu stredisku.

MERANIE VÝŠKY SNEHU Používanie riadiaceho softvéru ATASSplus

PREHĽAD Nová aplikácia SNOWMASTER od spoločnosti TechnoAlpin

prispieva k výrobe len takého množstva snehu, aké je skutočne potrebné. Tým sa

preberá všetky dôležité informácie z riadiaceho softvéru ATASSplus a

skracuje čas zasnežovania, vďaka čomu sa zas znižuje spotreba energie a vody.

zobrazuje ich prehľadne a jednoducho. Informuje o momentálnom stave

Softvér disponuje rozhraním, na ktoré možno pripojiť všetky štandardné systémy

či potenciály zariadenia a dláždi cestu k inteligentnej komunikácii.

merania výšky snehu.

ZNIŽOVANIE NÁKLADOV Riadiaci softvér ATASSplus nepretržite

POMOC PRI ROZHODOVANÍ So softvérom

zbiera údaje, ktoré sa môžu využiť na analýzu a budúcu optimalizáciu zasne-

ATASSplus možno vyprodukovať viac snehu za lepších

žovacích sezón. Počas sezóny poskytujú tieto údaje informácie o priebehu

podmienok. Takto sa nielenže ušetria drahocenné

prevádzky a potrebe zdrojov. Na konci sezóny poslúžia štatistiky ako skvelý

zdroje a náklady, ale sa aj umožní lepšie rozplánovanie

základ pri rozhodovaní sa o možnostiach šetrenia a investovania.

prevádzkových dôb či pracovného rozvrhu zamestnancov.

OPTIMALIZÁCIA ZASNEŽOVANIA Pre zabezpečenie optimálneho

JEDNODUCHÁ OBSLUHA Parametre

prehľadu definuje softvér zasnežovacie ciele pre fázu zasnežovania a tiež

snežných diel sa dajú v riadiacom softvére

množstvo snehu potrebné do konca sezóny. Zasnežovací tím si tak udržiava

ATASSplus rýchlo a jednoducho zmeniť. Takto sa

prehľad o hodinách, ktoré ešte chýbajú na zasneženie do dosiahnutia cieľa.

dajú nastaviť kvalita snehu a obmedzenie vody a
tiež stanoviť priority.

OPTIMALIZÁCIA ZDROJOV Riadiaci softvér ATASSplus prehľadne
zobrazuje relevantné hodnoty všetkých zjazdoviek a informuje o potrebe
zdrojov a priemernej teplote. Všetky údaje o spotrebe sa kombinujú s aktuálnymi údajmi o výške snehu na zjazdovke, čo umožňuje optimálne plánovanie.

MOBILITA Riadiaci softvér ATASSplus ponúka aj možnosť mobilného
použitia, a tak poskytuje používateľovi kompletný prehľad o zariadeniach
vždy a všade. Snežné delá a čerpacie stanice pritom možno ovládať
priamo prostredníctvom smartfónu. Aplikácia informuje o upozorneniach v
reálnom čase a v prípade chybových hlásení umožňuje okamžitý zásah.
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