MapAtWork
Software para Mapeamento e Registros de Medições no Ambiente de
Trabalho e Espaços Internos – Atende o e-Social e as Certificações de Desempenho.
Parceria 3R Brasil e DGMR

Saúde, Segurança
e Meio Ambiente

Conforto Ambiental

✔Mapeia os resultados de grandezas ambientais,

✔Inclui visualizações em cores pré-definidas
de ruído, qualidade do ar e conforto,

✔Outras grandezas podem ser inseridas,
✔Muito fácil de usar. Atende a demanda dos
demonstrativos reduzindo o tempo gasto e
as formas de apresentação de resultados,

✔Interface Intuitiva, aprendizado em minutos,
✔Uso de plantas escaneadas, Maps ou CAD,
✔Fácil a visualização em qualquer máquina
quando instalado o “project viewer” (Grátis).

Contato: 3R Brasil Tecnologia Ambiental +55 21 8272-8534, 21 9999-6852 ou 3549-4863, contato@isegnet.com.br e isegbusiness@gmail.com

www.softnoise.com

MapAtWork
Software para Mapeamento e Registros de Medições em Ambientes
MapAtWork é uma poderosa ferramenta para
visualização e apresentação de qualquer tipo de
resultado de medição. As Palavras-chave adequada
à sua finalidade são: fácil de usar e eficiente. Ele
permite o mapeamento rápido e profissional de
medições internas e externas.
Atende ao Propósito
MapAtWork é dedicado e simples de usar, atende a
finalidade com opções que realmente você precisa,
executa exatamente o que se propõem.
Fácil de Usar
MapAtWork é extremamente fácil de usar e é totalmente
interativo. Pode ser aprendido em poucos minutos. Depois de
assistir ao vídeo de demonstração de 5 minutos você pode
começar a trabalhar com o MAW.
Baixo Custo (para o que se propõem)
MapAtWork é eficiente e moderno. Ele irá reduzir
significativamente o tempo que você gasta normalmente para
obter os seus mapas de resultados de avaliações ambientais.

Passo 1
Marque as medições
Localizadas no seu mapa ou
planta baixa

Passo 2
Abra no programa o seu
mapa escaneado ou o desenho
no CAD ou Googlemaps

Para Saúde, Segurança e Conforto Ambiental.
O MapAtWork pode ser usado para mapear diversos
resultados de medição de grandezas em inúmeros
ambientes, seja industrial, naval, predial ou escritórios.
Inclui Grandezas Ambientais Pré-Definidas
MapAtWork já inclui na sua versão inúmeras grandezas
pré-definidas como nível de pressão sonora (ruído),
qualidade do ar e de conforto humano. As grandezas
também podem ser configuradas ou incluídas pelo usuário.
Licença de Estação de Trabalho ou de Rede
Licenças estão disponíveis para uso individual em uma
estação de trabalho ou para uso simultâneo em uma rede.
Licenças podem ser compradas como licenças perpétuas
ou alugadas como licenças limitadas por ano pela Gmbh.
Suporte
O suporte para a versão mais recente de MapAtWork é
sempre gratuito, com atualizações num período máximo
de um ano.
Atualizações
Atualizações por exemplo a partir da versão 1.1 para 1.2
são gratuitos. Upgrades por exemplo a partir da versão
1.x a 2.x são oferecidos separadamente com aditivos.

Passo 3
Defina a área de trabalho
e as paredes internas
no desenho ou mapa

Passo 4
Clique para marcar os locais
das medições e posteriormente
os resultados. Automaticamente
as cores serão renderizadas.

Entrada de Dados
Os arquivos de imagem em BMP / JPG, bem como arquivos
CAD podem ser usados diretamente como desenho ou
mapa de fundo. Locais de medição são inseridos, clicando
sobre as áreas de trabalho no mapa. O valor de medição
pode ser colocado de forma manual ou copiando do Excel.
Relatório e Impressão
Os resultados podem ser impressos ou convertidos para
pdf selecionando parte do conteúdo do relatório, copiado
para a memória ou salvo os conteúdos em alta resolução
em BMP ou salvos em SHP ou DXF.
Instalado sem a licença de operação o modulo do
MapAtWork roda como um visualizador de resultados,
permitindo que outros abram o arquivo e vejam os
resultados. Contudo os dados não podem ser editados
Sistema Requerido
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows
8. MapAtWork em diferentes idiomas.

Para a referência dos representantes ou revendedores, obter o
video explicativo e baixar o demo do software, por favor visite
www.softnoise.com ou www.3RBrasil.com (AQUISIÇÃO)
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