
Διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων
 
Το λογισμικό METEOVIEW v2 αποτελεί ένα απαραίτητο «εργαλείο» για τη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων. Οι 
χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των εγκατεστημένων σταθμών μέσω του διαδικτύου, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, iPad ή smart phone. Η παρατήρηση δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, η συλλογή και η προβολή τους από εγκατεστημένα δίκτυα μετεω0ρολογικών ή/και υδρολογικών σταθμών – 
οργάνων αποτελούν κάποιες από τις βασικές δυνατότητες του METEOVIEW v2.
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Βασικές Δυνατότητες του λογισμικού METEOVIEW 
                                     
Δυνατότητα εγκατάστασης του λογισμικού σε server του χρήστη.
Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου των real time μετρήσεων από οποιονδήποτε υπολογιστή (Internet Explorer, Mozilla, 
Chrome), tablet ή smartphone εφαρμόζοντας έλεγχο δικαιωμάτων χρήστη (Authentication & Authorization).
Αυτόματη καταγραφή δεδομένων σε κεντρική βάση δεδομένων (Oracle ή SQL server) σε οποιαδήποτε μορφή απαιτείται.
Προβολή παγκόσμιου χάρτη σε κεντρική οθόνη του συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τους διαθέσιμους σταθμούς του 
χρήστη. 
Δυνατότητα προβολής των τελευταίων μετρήσεων καθώς και πληροφοριών του σταθμού (φωτογραφίες, τόπος 
εγκατάστασης) σε αντίστοιχα παράθυρα πληροφοριών που αναδύονται ανά σταθμό πάνω στον χάρτη.
Δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας πολλαπλών γραφικών παραστάσεων σε καρτεσιανό σύστημα αξόνων με τα 
δεδομένα των διαθέσιμων αισθητήρων από όλους τους σταθμούς. Πολλαπλές επιλογές είναι διαθέσιμες στη γραφική 
παράσταση, όπως μεγέθυνση (zoom) ως προς τον άξονα x, προβολή επιλεγμένων γραφικών παραστάσεων από τις ήδη 
παραγόμενες κ.α.
Αυτόματη δημιουργία γραφημάτων μίας ή περισσότερων μετρήσεων, ανά σταθμό μέτρησης και ανά χρονικό διάστημα, με 
βάση τις εκάστοτε παραμέτρους που θα ορίσει ο χρήστης. 
Απευθείας λήψη και καταχώρηση των μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS) από τους σταθμούς μέτρησης 
στη βάση δεδομένων του server του χρήστη.
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ανά σταθμό και ανά αισθητήρα σε μορφή MIS, CSV και ASCII.
Δυνατότητα προβολής/ εξαγωγής όλων των μετρήσεων κάθε σταθμού.
Αυτόματη επεξεργασία ιστορικών τιμών (μέση τιμή, ελάχιστο, μέγιστο) σε ωριαία, ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.
Ταυτόχρονη παρακολούθηση των μετρήσεων από διαφορετικούς χρήστες.
Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών ειδοποιήσεων για κάθε αισθητήρα προς επιλεγμένους χρήστες με δυνατότητα 
καταγραφής της διάρκειας της ειδοποίησης. Η ειδοποίηση γίνεται μέσω e-mail. 
Δυνατότητα προβολής των ορίων των ειδοποιήσεων στις γραφικές παραστάσεις των εκάστοτε παραμέτρων.
Υποστήριξη διαβαθμισμένης πρόσβασης σε ρόλους γενικού διαχειριστή, διαχειριστή ομάδας και απλού χρήστη.
Δυνατότητα προσδιορισμού δικαιωμάτων ανά ομάδα ή ανά χρήστη για κάθε σταθμό.
Δυνατότητα ειδοποίησης με email των Γενικών Διαχειριστών για σφάλματα στη διαδικασία συλλογής των δεδομένων.
Δυνατότητα αποστολής των τελευταίων μετρήσεων με SMS κατόπιν εντολής με SMS. 
Δυνατότητα προσθήκης αρχείων π.χ. εγχειρίδια, φωτογραφίες, βίντεο, προγράμματα κ.α.
Υποστήριξη ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
Δυνατότητα προσθήκης νέας γλώσσας, χωρίς ανάγκη τροποποίησης της υλοποίησης της εφαρμογής, μέσω της γενικής 
μετάφρασης του συστήματος.
Δυνατότητα παραμετροποίησης μεταβλητών του πυρήνα του συστήματος όπως π.χ. μέγιστος χρόνος (σε λεπτά) αδράνειας 
του συστήματος, μέγιστος αριθμός λανθασμένων προσπαθειών εισαγωγής στο σύστημα, μέγιστο επιτρεπτό εύρος 
χρονικού διαστήματος (σε μήνες) για την προβολή και εξαγωγή δεδομένων αισθητήρων κ.α.
Ασφαλής επικοινωνία με τον server μέσω, υψηλής αξιοπιστίας, TLS διασύνδεσης.
Δυνατότητα προβολής στον κεντρικό χάρτη της τρέχουσας κατάστασης ενός σταθμού 
με διαφορετική χρωματική απεικόνιση.
Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών τύπων σταθμών.
Δυνατότητα ορισμού μέγιστης και ελάχιστης τιμής στον άξονα των Y για κάθε αισθητήρα ξεχωριστά
Δυνατότητα παραμετροποίησης της εμφάνισης της αρχικής οθόνης για κάθε χρήστη.
Το λογισμικό και η βάση δεδομένων βρίσκονται σε server στην Ελλάδα.
Δυνατότητα παρουσίασης όλων των μετρήσεων κάθε σταθμού αλλά και δυνατότητα συνδυαστικής παρουσίασης 
μετρήσεων από διαφορετικούς σταθμούς.
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε μορφή MIS, CSV, XML και ASCII.
Δυνατότητα προγραμματισμού καταστάσεων συναγερμού με προγραμματιζόμενα όρια.
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