
Enterprise EDP 

Automação de fluxo de trabalho de EDD 

Relatórios sobre erros nos dados entregues 
pelos fornecedores de dados 

Os fornecedores de dados só podem 
publicar dados de instalações aprovadas 

Usuários casuais podem ser impedidos de 
enviar EEDs 

Enterprise EZView 

Relatórios gerados sob demanda ou por 
programação 

Conjuntos de parâmetros podem ser salvos 
como relatórios de seleção 

Limita as instalações que o usuário pode 
acessar 

Limita os usuários a utilizarem apenas 
relatórios de seleção predefinidos 

Suporte para vários formatos: HTML, 
Acrobat (PDF), Excel (CDF), texto 
delimitado por tabulações (TXT), Google 
Earth (KML) e GIS 

Enterprise Environmental Information 

Agent (EIA) 

Envie por push todos os relatórios e 
formatos do EZView 

Entregas selecionáveis pelo usuário  
(web, e-mail, FTP) 

Os agentes podem gerar relatórios de cada 
instalação para usuários individuais ou de 
todas as instalações para todos os assinantes 

Programe agentes para executarem em 
datas recorrentes 

Acione agentes para cada aceitação de EDD 

Acione agentes para cada excedência de 
nível de ação 

Acione agentes para cada excedência de 
analito 

Acionadores personalizados 

O EZView e o EIA trabalham em conjunto para criar, 

publicar e enviar por push seus relatórios. 

Crie e salve relatórios e gráficos específicos do público-alvo 

Publique relatórios por e-mail ou em página da web em 

datas e horários específicos 

Envie por push relatórios diretamente para seus e-mails e 

painéis de controle, diariamente ou em eventos 

acionados (inclusive sempre que você receber dados) 

Benefícios adicionais: 
Análise de dados melhorada: Fundamente as 
decisões sobre negócios e recursos através de 
gerenciamento de dados em tempo real, análises e 
apoio à decisão 

 
Economia de custos: Reduza significativamente os 
custos de armazenamento e a sobrecarga no 
processamento de dados 

 
Disponibilidade de dados: Compartilhe os dados com 
a equipe ou consultores 
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EQuIS™ ENTERPRISE 
Automação de fluxo de trabalho baseada na web para  

criar-publicar-enviar relatórios por push em combinação  

com alto volume de processamento de EDDs 

Crie – Publique – Envie 

por push seus relatórios 


