ECO-VISIO
CHARAKTERISTIKA
ECO-Visio
specializovaná softwarová platforma pro datovou analýzu
 Online řešení přístupné nonstop odkudkoli přes internet.
 Shromažďování a analýza dat a jejich sdílení s různými místními,
regionálními či národními uživateli.
 Organizace a správa sčítacích lokalit.
 Příprava profesionálních reportů ze sčítání během chvilky

Co Eco-Visio umí
Správa dat
 Centralizace: všechna data
ze sčítání jsou archivována
a tříděna na jednom místě.
 Analýza: údaje jsou
okamžitě dostupné pro
jakoukoli výstupní analýzu.
 Sdílení: řízení přístupových
práv umožňuje výměnu dat
mezi partnery.
 Prezentace výsledků:
výstupní zprávy lze upravit
na míru a využít je tak pro interní či veřejné prezentování výsledků ze sčítání.

Přizpůsobení výstupní zprávy
 Připravte si v Eco-Visiu svůj pracovní
prostor a vytvářejte profesionální
reporty během několika kliknutí myši.
 Speciální šablony, navržené přesně
podle vašich konkrétních potřeb, jsou k
dispozici na vyžádání.

Národní databáze údajů
 Eco-Visio je ideálním nástrojem pro vytvoření
celostátní databáze údajů o návštěvnosti
jednotlivých lokalit, ta je souhrnem ověřených a
analyzovaných vstupních dat z každého sčítače.
 Tímto způsobem například Eco-Visio sdružuje
údaje z více než 3.000 sčítačů, provozovaných 145 víceméně místními subjekty
a vytváří tak národní databázi bezmotorové dopravy Velké Británie.

Prezentace výsledků na webu
 Webová prezentace představuje snadnou cestu
ke sdílení výsledků monitoringu s veřejností či
s dalšími zainteresovanými stranami. Výsledky lze
představit na samostatném webu a zajistit tak
jejich optimální dostupnost pro návštěvníky
vašich webových stránek.

Žebříčky sčítaných lokalit
 Jednotlivá sčítací místa lze mezi sebou srovnávat
v čase, případně v době konání nějaké konkrétní
události (uzavírky silnic, společenské a sportovní akce
apod.).

Počítadlo uživatelů
 Velmi jednoduchým a přitom oblíbeným nástrojem je
počítadlo. Zobrazuje údaje o počtu pěších a cyklistů
od určitého data z jednoho sčítače nebo jejich souhrn
z více zařízení. Počítadlo lze umístit na webové stránky
či jej instalovat do počítače a s denní aktualizací tak
efektivně prezentovat průběh monitoringu.
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