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Utilize os recursos completos do EQuIS com essa poderosa interface 

de usuário 
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 Os recursos do EQuIS Professional incluem 
gerenciamento de valores de referência, níveis de ação, 
grupos, relatórios, exportação e importação de dados. 

 

 Processador de dados EQuIS (EDP) para verificação de 
dados e o Gerador de relatório CrossTab (CTRW) são 
fornecidos por padrão juntamente com o EQuIS 
Professional. Opções adicionais incluem o Módulo de 
planejamento de amostra (SPM)  para tarefas/
atividades futuras e o DQM para validação da qualidade 
dos dados.  

 O EnviroInsite é fornecido juntamente com 
a licença do EQuIS Professional, 
fornecendo recursos para visualização 
subsuperfície em 2 e 3 dimensões, tais 
como seções transversais, diagramas de 
correlação, diagramas "teia de aranha" e 
diagramas de Piper e Stiff. 

 Interfaces populares de terceiros 
oferecem opções valiosas. As 
interfaces do EQuIS Professional 
se conectam a várias ferramentas 
de análise e visualização para 
executar funções específicas, tais 
como modelagem, registros de 
poço, diagramas de seção 
transversal e correlação, 
contornos, estatísticas, validação 
de dados e avaliações de risco. 
Inclui softwares como Surfer, 
GMS, RockWorks, EVS, ProUCL, 
SADA, LogPlot e muito mais. 
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 Projete, crie e publique uma variedade de relatórios personalizados, 
gráficos, mapas e tabelas.  

 Uma vasta biblioteca com mais de 400 relatórios pré-desenvolvidos. 

 Exportações do Google Earth para suporte a estatísticas, avaliações 
de risco e outras funções ambientais avançadas.  

 Crie relatórios Crosstab específicos/preparados com o Gerador de 
relatório Crosstab (CTRW). 

 Gerencie todos os valores válidos para seus projetos ambientais. 
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Recursos poderosos para gestão de dados 
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 Gerencie dados ambientais usando bancos  
de dados SQL Server ou Oracle. 

 Exporte e importe dados em uma ampla 
variedade de formatos, incluindo ERPIMS, 
GeoTracker, NIRIS, SEDD e muitos outros. 

 O EQuIS Professional utiliza o poderoso 

 software de gerenciamento de dados de  
cliente inteligente .NET. 

 A API Action Level aproveita as tabelas de nível de ação 
existentes e calcula esses níveis com base em fórmulas ou 
parâmetros (como dureza, temperatura e pH). A API 
define e implementa cálculos que são usados nos 
relatórios de excedência de nível de ação.  

 Agrupe por produto químico, local, material e tipos de 
amostra. 

Seja dono do processo, tome melhores decisões 

 


