
MORTOFF INDOOR TRACKING SYSTEM

Miről szól a MITRAS? 

A MITRAS Mortoff  Indoor Tracking System – egy olyan új megoldás, amellyel képes lehet gyárakban, üzemek-
ben beltéri mozgó egységek (emberek, robotok, szállító járművek) követésére, vizualizálására, és a mozgások 
analizálására. A legfrissebb fejlesztésünk eredményeként létrejött Pozíció Analitikai Megoldásunk segítségével
felderítheti, hogy az üzemen belül hol vannak szűk keresztmetszetek, elemezheti a mozgó egységek kihasz-
náltságát, a várakozási időket, késéseket.

A MITRAS használatának
előnyei

Mikor érdemes
megfontolni a MITRAS
bevezetését?

A gyárban lévő mozgásokról, gépekről valós
idejű vizuális áttekintést kaphat

A mozgásokból statisztikákat, kimutatásokat készíthet,
ez alapján optimalizálhatja üzeme működését,
csökkentheti az időveszteségeket.

Egyszerre kezelhet több üzemcsarnokot

Követheti az operátorok és a járművek mozgását

Riasztásokat kaphat nem kívánatos mozgásokról

• Ha követni szeretné az üzemen belüli  
   mozgásokat

• Ha optimalizálni szeretné az üzemen  
   belüli gyártáshoz kapcsolódó szállítási 
   folyamatokat

• Ha csökkenteni szeretné a felesleges  
   várakozások miatti időveszteséget
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Mortoff  számokban

Rólunk

A Mortoff  K� . 2002 óta nyújt IT szolgáltatásokat nagyvállalatoknak. A cég tevékenysége a tanácsadástól 

a fejlesztésen és tesztelésen keresztül a teljes projektmenedzsmentig, az üzleti kérdésektől az informatikai 

válaszokig terjed. Az elmúlt több, mint másfél évtized alatt a Mortoff  mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy 

ügyfeleit klasszikus IT szolgáltatások mellett innovatív termékekkel is támogassa. Ennek a törekvésnek köszön-

hetően olyan egyedi megoldásokkal jelent meg a piacon, melyek nagyvállalatok digitális átalakulását segítik.

Kompetenciáink

Szakembereink számos területen bizonyították szakmai rátermettségüket, ennek köszönhetően olyan hozzáértő 

munkatársat vagy csapatot tudunk biztosítani ügyfeleink számára, mely a siker zálogának biztosítékául szolgál,

és egyben a hosszútávú együttműködés alapja lehet. Kompetenciáinkat - elsősorban technológiai besorolás 

szempontjából – alapvetően négy nagy kategóriába sorolhatjuk:

FEJLESZTÉS

• Backend

• Frontend

• Beágyazott

TESZTELÉS

• Tesztelési erőforrás

• Tesztautomatizálás

• Tesztmenedzsment

TANÁCSADÁS

• Projekt-

menedzsment

• Általános tanácsadás

ÜZLETI 
INTELLIGENCIA

• Big Data

• Vizualizáció

• Adattárház


