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CENTRÁLNÍ STANICE PRO
       DÁLKOVÝ P ÍJEM DAT Z
       KONTINUÁLNÍCH  M ENÍ  IMISÍ

PRO WINDOWS

databáze SQL, ENVIBase, opera ní systém WIN/NT vývojové prost edky
BORLAND C++ BUILDER 3 Pro, komunikace, zpracování, export dat

Software  CENTRAL IM  je   ur ený pro  p íjem  a  zpracovaní dat z kontinuálních
m ení imisí.  Propojení s m ícími místy m e být realizované prost ednictvím
telefonních  modem  a komutovaných linek, radiomodem  nebo GSM modem . Práce s
daty v databázi SQL, nebo v jiné, je sou asným automatickým p evodem do
mezinárodní normy ISO7168. Variabilní programové vybavení je mo né úpln
p izp sobit konkrétním po adavk m u ivatele ( iroká podpora a mo nost roz í ení
zpracovatelských program  a r zných typ  zobrazení.)

Základní charakteristika software:

- zpracování vstupních dat z m ících míst/stanic v databázi SQL a ISO7168
- komunikace s m ícími uzly automaticky, nebo manuáln  prost ednictvím univerzál.
  komunika ního SW (obvolávání, vysílání povel , p íjem hlá ení)
- zji ování okam itých hodnot a stav  na m ících místech
- rearchivace  údaj  p es diskety, nebo jiná média
- bohaté grafické zobrazení koncentrací v r zných typech pr m r
- porovnávání údaj  z n kolika m ících míst
- mo nost vým ny dat  jinými oblastmi imisního monitoringu
-  mo nost komunikace s jinými externími za ízeními (sv telné panely, mapy...)
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                                                           na ítá z SQL a p evádí je do ISO

   doposud dodávané zpracovatelské  SW

                                      volá v echny Utility

Centrální stanice pro dálkový p íjem dat z kontinuálních m ení imisí
samostaný PC
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Windows NT 4.0. Server
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nastavení databáze



ENVItech Bohemia s.r.o., tel: +420-2-57312750
Ovocná 34, 161 00 Praha 6 fax: +420-2-57311780
www.envitech-bohemia.cz e-mail: eb@envitech-bohemia.cz

Strana 3 z 3

Windows NT 4.0. Server

MS SQL 6.5. Server

 SQL databáze

ENVI201 Utility:
Setup
View
Clip
Smog
ISOPan
Enole
MeMa
ENVINET

SQL Com
            viewer

ISO 7168 Generáto
viewer

Rearchivátor

       MS SQL 6.5. Client

Windows NT 4.0 Workstation

     ODBC Driver

SQL View

     ODBC Driver

MS SQL 6.5. Client

ISO7168 Databáze

ENVItech Explorer

Centrální stanice pro dálkový p íjem dat z kontinuálních m ení imisí
 p íklad sí ového e ení


