Spectra Precision Central

Komponenty
Spectra Precision Central tworzą cztery
główne części:
Portal internetowy
Portal internetowy pozwala w łatwy
sposób edytować, zarządzać i korzystać
z plików oraz kont Spectra Precision
Central. Dostęp do danych możliwy
jest z poziomu dowolnej przeglądarki
internetowej na komputerze, tablecie
lub smartfonie.
Aplikacja na smartfony
Aplikacja Survey Pro Central
przeznaczona jest na urządzenia mobilne
z systemem Android oraz iOS. Dzięki
temu posiadasz możliwość szybkiego
zarządzania danymi nawet wtedy, gdy
jesteś poza biurem.
Survey Pro
Oprogramowanie polowe Survey Pro
jest w pełni zintegrowane z usługą
Spectra Precision Central. Przesyłanie
plików następuje bezpośrednio po
ich utworzeniu w terenie – zgodnie
z preferencjami użytkownika. Dzięki
temu nie musisz obawiać się o utratę
danych terenowych ponieważ ich kopia
zapasowa zawsze przechowywana jest
na serwerze.
Spectra Precision Central Sync
Central Sync to narzędzie komputerowe,
zapewniające synchronizację danych
umieszczonych w folderach Spectra
Precision Central. Dzięki temu cały proces
zarządzania plikami jest niezwykle prosty
i zautomatyzowany.

Proste połączenie
Spectra Precision Central to usługa
pracy w chmurze zapewniająca
wymianę plików pomiędzy zespołami
pomiarowymi a pracownikami biura
– bez względu na to gdzie się
znajdują. To, w jaki sposób
Smart
Phone
zarządzasz danymi pomiarowymi
Apps
ma niezwykle istotne znaczenie dla
oszczędności Twojego czasu
i pieniędzy. Dzięki usłudze Spectra
Precision Central masz pewność,
że wyniki Twoich pomiarów będą
zawsze bezpieczne i dostępne wszędzie
tam, gdzie ich potrzebujesz.
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Jak to działa?
Central Sync
Central Sync jest programem działającym na Twoim komputerze, dostępnym zawsze z paska zadań.
Jeśli chcesz udostępnić wybrany plik innym użytkownikom,
po prostu skopiuj go przy użyciu standardowego eksploratora Windows do folderu
„Central” na Twoim komputerze. Program Central Sync wykryje i automatycznie
zsynchronizuje nowy plik z serwerem Spectra Precision. Możesz oczywiście również
otwierać i edytować dane, znajdujące się w powyższym folderze – aplikacja sama
wykryje zmiany w plikach i uaktualni je w chmurze Spectry. To wyjątkowo proste!
Jeśli któryś zespół pomiarowy zaktualizuje plik w oprogramowaniu Survey Pro, również te dane zostaną zsynchronizowane z serwerem, a następnie automatycznie pobrane na Twój komputer biurowy (lub inny dowolny komputer korzystający z folderu
„Central”). Cały proces jest wyjątkowo łatwy: odbywa się w oparciu o wcześniej
wprowadzone ustawienia i nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika.
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Survey Pro Central dla systemów
Android i iOS

Program pomiarowy Survey
Pro można skonfigurować
tak, aby posiadał łączność
z Twoim kontem Spectra Precision Central (potrzebujesz
do tego jedynie aktywnej
gwarancji na Survey Pro).
Po połączeniu z serwerem
tworzone są osobne foldery dla poszczególnych rejestratorów
polowych, w których będą zapisywane wszystkie dane terenowe.
Dostępne są trzy ustawienia synchronizacji: automatyczna (z wykorzystaniem dowolnego dostępnego połączenia internetowego),
półautomatyczna (wykonywana tylko wtedy, gdy dostępna jest
sieć Wi-Fi) oraz manualna (wykonywana na żądanie użytkownika).
Dane są synchronizowane na serwerze Central, a następnie
przesyłane do wszystkich połączonych urządzeń. Dzięki temu
pliki te są od razu dostępne dla innych użytkowników i – co
bardzo istotne – ich kopia zapasowa jest zapisana na zdalnym
serwerze.
Proces synchronizacji jest dwustronny. Oznacza to, że jeśli
jakikolwiek nowy plik zostanie skopiowany do folderu „Central”
na Twoim komputerze biurowym, to będzie on również automatycznie widoczny na wszystkich kontrolerach w terenie, ułatwiając znacznie organizację pracy Twojej firmy.

Survey Pro Central jest aplikacją
przeznaczoną na smartfony, łączącą
Cię z serwerem Spectra Precision
Central. Dzięki niej możesz zobaczyć
listę zsynchronizowanych plików, przeglądać foldery kontrolerów polowych
oraz wyświetlać mapy wykonanych
pomiarów (również na podkładzie
z Google Maps).
Możesz również wykorzystać tą aplikację do wysyłania i pobierania danych.
Jeśli przykładowo wykonałeś raport
z pomiarów w oprogramowaniu Survey
Pro, ale Twój rejestrator jest schowany razem z odbiornikiem,
możesz szybko wyświetlić utworzony dokument na swoim smartfonie (aby np. pokazać go Klientowi). Możesz nawet wysłać ten
raport mailem, jeśli tylko masz na to ochotę.
Survey Pro Central to narzędzie pozwalające Ci na dostęp
do Twoich danych pomiarowych niezależnie od tego, gdzie się
znajdujesz. Tylko od Ciebie zależy jak je wykorzystasz!

Portal internetowy
Portal sieci web pozwala
na dostęp do systemu
Central z poziomu dowolnego
urządzenia, posiadającego
przeglądarkę internetową.
Portal zapewnia również
możliwość zarządzania kontami użytkowników systemu.
Możesz dzięki niemu tworzyć
nowe konta dla swoich pracowników, rejestrować kontrolery
polowe i organizować strukturę folderów.
Każda organizacja korzystająca z usługi Central posiada swojego
administratora, odpowiedzialnego za zarządzanie systemem.
Może on utworzyć konta dla wszystkich pomiarowych, lub jedynie
dla wybranych kierowników zespołów. Tworzenie i usuwanie kont
odbywa się bezpośrednio przez stronę internetową i nie wymaga
żadnych dodatkowych działań na innych urządzeniach.
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