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Inšpirujte sa modernými technológiami FM
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ACE enterprise Slovakia poskytuje inovatívne softwarové riešenia a služby pre podniky a profesionálov, ktorí chcú 
vytvoriť plne integrované, moderné a flexibilné jednotné užívateľské prostredie s maximálnym využitím existujúcich 

informačných prostredí – príjemným zavedením najmodernejších trendov zlepšiť kvalitu života a práce.
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Nechajte svoje riešenie vyrásť

Vytvoriť jedno komplexné prostredie
PSA Device Control

BML VR and AddOn



Pre všetky vaše subsystémy

Flexibilná integrácia

Manuálna integrácia

Dnes viac ako 65% FM systémov poskytuje minimálnu

alebo veľmi nedostačujúcu integráciu existujúcich

systémov, čo znamená zbytočne vysoké zaťaženie ...65%
Integrácia iba na „inžinierskej“ úrovni

AK už aj systémy FM poskytujú integráciu, je vo viac ako

45% obmedzená na integráciu na inžinierskej, prípadne

prevádzkovej úrovni ...83%

Analýza

Systémy FM sú obecne chápané ako najkomplexnejšie systémy riešiace nielen 

pohľad na majetok, ale prirodzene definujúce spoluprácu mnohých profesných

odvetví s cieľom dlhodobo efektívnej správy a riadenia majetku ...



Otvorená a flexibilná integrácia 
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Vizualizácia ako pracovné prostredie FM



Od zariadení…



… po územia…



…ulice…



…po mestá!
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Augmented Reality …
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Standard Treatments and Styles

Divider lines (Gray color and 0.5 pt thickness)

Arrows of varying thicknesses

Chart shapes and colors (flatter style, no embossing)

Overlay text boxes

Gray sidebar / background Boxes

PRIMARY HIGHLIGHT ACCENT SECONDARY

Caption format and style.
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Otázky?
Ako optimálne doplniť vaše riešenia?



19 |   WWW.ACE-EPRISE.COM    |    ©  2017 ACE Enterprise, Incorporated19 |   WWW.ACE-EPRISE.COM    |    ©  2017 ACE enterprise Slovakia, Incorporated

alexc@ace-eprise.com

Ďakujem za pozornosť!


