
 

 

WinCan VX 

- Evrensel Uyum 

WinCan VX tüm büyük boru kontrol markaları ile alternatifli olarak çalışabilir ve bu platformdaki 

sürekli gelişimimiz, bulunduğumuz rekabet ortamında yeni geliştirilen teknolojileri desteklediğimiz 

anlamına gelir. Bu nedenle markamıza güenebilirsiniz. 

- Esnek Raporlama 

WinCan VX raporları kullanıcıların ihtiyaçlarına 

uygun hale getirilebilir. Yazı ve resimler 

gerekliliğe göre ayarlanabilir, sütün ve satır 

boyutları ayarlanabilir, ve dinamik değerler 

tekrar kullanım için üretilip saklanabilir. Özel 

raporlar her yönüyle oluşturulabilir ya da  tedarik 

edilen herhangi bir rapor şablonunun 

değiştirilmesi ile oluşturulabilir. 

- Ortak Platform 

WinCan VX boru kontrol verilerinin toplanmasını kolaylaştırır, ardından aynı veriyi sorunsuz bir 

şekilde analiz ve raporlama için mühendislere ve yönetime uygun hale getirir. 

- Giriş Seviyesi Haritalama 

The WinCan VX çekirdek yazılım kontrol verilerini GIS haritası üzerinde gösterebilir, izin verilen varlık 

ve gözlemler basti bir fare tıklaması ile seçilebilir. Uzatılmıs GIS kapasitesi WinCan GIS modülü ile 

mevcuttur. 

-  Uzman  ve Yeni Başlayanları  Destekler   

WinCan VX tüm kullanıcılara göre uyarlanabilir. Yeni başlayanlar kontrol kodlarına yabancı olabilirler; 

fakat WinCan VX e bir terim girildiğinde WinCan VX bu terimi içeren tüm kodları gösterecektir. Orta 

seviye kullanıcılar detaylı kodlardan özet kodlara hiyerarşik menüde gezerek kendilerine uygun 

kodlara ulaşabilirler. Uzman kullanıcılar parça kod yazabilirler, WinCan yazılan kodları fare tıklaması 

ya da pencere değişimi gerektirmeden tamamlayacaktır.  

- Esnek Arayüz 

The various panels of the WinCan VX kullanıcı arayüzünün çeşitli panelleri kullanıcı ihtiyaçlarına göre: 

boyutlandırılabilir, konumlandırılabilir, küçültülebilir / büyütülebilir. Özel veri alanları ve veri çeşitleri 

oluşturulabilir. Arayüzün görünüşü değiştirilebilir; yazı tipi, yazı boyutu, alan rengi ve klavye 

kısayolları bu değişikliklere dahildir. 



 

 

 

- Büyütülebilir Dizayn 

 WinCan VX'in modüler mimarisi ihtayaç duyduğunuz işlevselliği elde etmeniz için her çeşit 

eklemeye izin verir. Katlı kontrol desteği, MPEG 1 / 2 / 4 ya da H.264 video sıkıştırma, belge 

yönetimi, MS-SQL ya da Oracle veritabanı desteği, yan-tarama, lazer profil, ve dahası ekler 

içerisindedir. 

 WinCan VX tüm GIS sistemlerini derstekler (ArcGIS, Geomedia, etc.) 

 WinCan VX kontrol verilerinin kişisel tanımlı filtrelenmesine olanak tanır. 

 Tüm WinCan VX verileri müşterilerle ücretsiz olarak paylaşılabilir. 

 WinCan VX bir bölümün tamamlanmamış parçalarını birleştirebilir. 

 Bireysel gözlemlerin metin rengi hasar sınıflamasına göre ayarlanabilir. 

 


