Catálogo de Solução

Integre os Dados do seu Negócio
com a Plataforma Google Maps
Colete, conecte, visualize e analise facilmente dados de negócios com
o Feature Analyzer da Hexagon
O que é o Feature Analyzer?
Imagine poder visualizar os dados da sua empresa no
Google Maps? E se os stakeholders da sua empresa
pudessem rapidamente obter inteligência baseada na
localização, dashboards e relatórios espaciais sem a necessidade de conhecimento especializado?
O Feature Analyzer permite que a sua empresa incorpore perfeitamente os seus dados de negócio com a
plataforma Google Maps para criar mapas temáticos e
interativos. Ele possibilita que a sua empresa explore

eficientemente os seus dados de negócio de maneira
autoguiada, exploratória e interativa, utilizando o Google
Maps para a visualização de mapas.
Com o Feature Analyzer, usuários sem conhecimento
técnico específico podem rapidamente criar dashboards
e uma ampla gama de relatórios geoespaciais incríveis,
ajudando a sua organização a melhor visualizar, analisar e operacionalizar os dados do seu negócio. Obtenha
maior valor da implementação da sua plataforma Google
Maps. Descubra o que os recursos do Feature Analyzer
podem fazer pelos seus dados, e pelo seu negócio.

Principais Recursos
Armazene os Seus Conteúdos no One Map
Visualize, analise e operacionalize os dados e informações do seu negócio tendo a Plataforma Google Maps
como base.
Crie Dashboards e Análises de Negócios sem
Codificação
Interaja com os dados de negócios históricos e em tempo real usando produtos de inteligência significativos e
prontos para uso.
Gerencie e Automatize Workflows de Coleta de Dados
Crie formulários on-line e aplicativos móveis para coletar dados, atualizar suas bases de dados e visualizar informações.
Aplique Filtros Espaciais em Seus Dados
Colete, armazene e refine seus dados e informações
usando filtros espaciais.
Analise os Pontos Críticos e Tendências
Identifique padrões de comportamento baseados no tempo, pontos críticos e tendências com base nos seus dados
usando o Google Maps para a visualização de mapas.

Veja os Seus Dados em 3D
Visualize os dados e informações do seu negócio de uma
nova maneira com o cálculo de distância de ativos em 3D
e recursos de malha 3D.

Como Começar
Conecte os Seus Dados
O Feature Analyzer suporta os formatos geoespaciais
mais comuns, incluindo:
•
•
•
•
•

GeoJSON, TopoJSON
CSV
SHP
Endpoints REST
OGC WFS

Conecte suas bases e dados e comece a configurar gráficos baseados em atributos.
Use Mapas Baseados na Plataforma Google Maps
O Feature Analyzer pode usar qualquer serviço de mapas de
tiles ou WMS, incluindo o Serviços de Tiles do Google Maps.

A Hexagon é líder global em tecnologias sensoriais, software e autônoma. Estamos colocando dados para trabalhar para aumentar a eficiência,
produtividade e qualidade em aplicações industriais, de fabricação, infraestrutura, segurança e mobilidade. Nossas tecnologias estão moldando
ecossistemas urbanos e de produção para se tornarem cada vez mais conectados e autônomos — garantindo um futuro escalável e sustentável.
A divisão de Segurança e Infraestrutura da Hexagon fornece software para cidades inteligentes e seguras, melhorando o desempenho, eficiência
e resiliência de serviços vitais.
A Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) tem aproximadamente 21.000 funcionários em 50 países e vendas líquidas de aproximadamente 4,4
bilhões de dólares. Saiba mais em hexagon.com.br e siga-nos @HexagonBrasil.
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