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Phần mềm dữ liệu quan trắc môi trường tập trung
Phần mềm dữ liệu quan trắc môi trường tập trung là phần mềm hỗ trợ các
cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý dữ liệu từ các trạm
quan trắc tại nhà máy của các đơn vị doanh nghiệp truyền về server của Sở.

Thành phần của phần mềm:
- Phần mềm cài trên server có nhiệm vụ phân tích dữ liệu từ nhà máy truyền lên
theo FTP và lưu vào database hệ thống.
- Web server hiển thị dữ liệu online trên môi trường website.
- Ứng dụng trên điện thoại di động (tuỳ chọn).

Những tính năng nổi bật:
- Phần mềm dạng web-based cho phép truy cập và xem dữ liệu thời gian thực
bằng bất kì trình duyệt nào trên laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng.
- Hiển thị bản đồ nền trực quan cho biết vị trí các trạm quan trắc.
- Cập nhật dữ liệu liên tục tự động, phát cảnh báo vượt ngưỡng bằng thông báo,
SMS, email.
- Hiển thị số liệu theo bảng hoặc biểu đồ.
- Hỗ trợ hữu ích việc phân tích dữ liệu quan trắc phục vụ việc thực hiện các báo
nhờ các tính năng: thống kê số liệu theo thời gian, thống kê tình trạng truyền
nhận số liệu, trích xuất dữ liệu theo định dạng excel.
- Cho phép người dùng thiết lập cấu hình cho: trạm quan trắc, thông số đo, màn
hình theo dõi và ngưỡng phát cảnh báo.
- Điều khiển camera giám sát và thiết bị lấy mẫu tự động từ xa.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt hơn. Xin cảm ơn!
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