Deswik.CAD
Projeto e modelagem
de sólidos
& Solids Mo & Solids modeling

Plataforma eficaz de projeto
com excelente manuseio de
informações – ferramentas
avançadas de planejamento
para mineração

A próxima geração de
ferramentas de modelamento
tridimensional para mineração
Melhor software de modelagem
de sólidos do setor, que oferece
precisão e visualização
sem precedentes
O Deswik.CAD foi desenvolvido por engenheiros de
minas para engenheiros de minas. Sendo um verdadeiro
banco de dados espaciais, o Deswik.CAD reúne a
potência visual de uma moderna ferramenta CAD com o
gerenciamento eficiente de informações de um banco de
dados plenamente equipado, permitindo exibir, analisar
e gerar relatórios sempre que você precisar.
Projetado como uma plataforma CAD completa, o
Deswik.CAD é uma poderosa ferramenta de projetos
em geral e é o pilar que une nosso extenso pacote de
ferramentas de projeto de minas, desenvolvido para
aplicações específicas em todos os setores da mineração.
Em virtude de seus recursos de projeto e integração, o
Deswik.CAD vem promovendo a eficiência na mineração
em nível mundial.

Novos problemas pedem novas soluções
Com uma experiência profissional de décadas em
desenvolvimento de software e um histórico consagrado
de inovação em aplicativos para a mineração, a Deswik
oferece ferramentas de ponta para garantir que o plano de
lavra seja robusto, transparente e viável. Nosso software
foi desenvolvido com base nas mais recentes tecnologias
de alto desempenho e nos algoritmos de computação
de última geração, acessíveis por meio de uma interface
flexível e intuitiva.

Ao contornar as questões remanescentes enfrentadas
por pacotes de softwares mais antigos, em conjunto com
nosso excelente atendimento ao cliente, conseguimos
oferecer soluções completas para atender às demandas
da mineração moderna. A Deswik tem como compromisso
oferecer ferramentas completas e suporte de qualidade
para todos os setores da indústria da mineração.

Entregando mais valor através do
planejamento de mina eficaz
» Manuseie grandes volumes de dados com excelente
desempenho gráfico.

» Manipule informações utilizando um excelente criador
de fórmulas em vez de scripts.

» Crie sólidos, corte e execute comandos Booleanos sem
erros.

» Estruture o processo de planejamento utilizando fluxos
gráficos atrelados a todo o conjunto de ferramentas do
Deswik.CAD.

» Combine recursos tipo GIS com dados de mineração
tridimensionais com um processamento superior de
atributos e metadados.
» Realize uma análise criteriosa com cálculos complexos
diretamente no ambiente do projeto, em vez de usar
planilhas externas.

» Plotagem rápida e intuitiva, utilizando a metodologia
de visualização "o que você vê, é o que você obtêm"
(WYSIWYG).
» Utilize filtros e sobreposição de legendas personalizadas
para gerar relatórios gráficos excelentes.

» Use ferramentas de projeto e edição avançadas em
uma interface simples, moderna e intuitiva.

» Integração fácil com a maioria dos pacotes de CAD e de
outros softwares de mineração.

» Use em todos os setores da mineração: minas a céu
aberto ou subterrâneas, de carvão ou de metais.

» Personalize e manipule dados usando plugins e scripts.

"Desempenho
gráfico avançado
que aproveita
gráficos e tecnologias
modernas"

Ferramenta CAD repleta
de recursos

Gerenciamento integrado
de dados

Projeto de mina por outra
perspectiva

Manipulação e análise de dados de
ponta

» Compatível com todos os objetos CAD padrão e também
com objetos específicos de mineração, tais como:

» Geração de relatórios baseada em interseções Booleanas
semelhantes a sistemas de GIS.

– Túneis e realces irregulares
– Furos de sondagem
– Modelos de camadas e de blocos.
» Desempenho gráfico avançado que aproveita gráficos e
tecnologias modernas.

» Fórmulas avançadas para cálculos de dados:

» Geração de sólidos e polígonos utilizando um mecanismo
Booleano robusto.
» Reparo automático de sólidos inválidos importados de
outros softwares de mineração.

– Busca tridimensional para a construção ou verificação de
fórmulas
– Consulta de informações dos sólidos como volume, área
e interseções.
» Suporte para uma ampla variedade de fontes de dados:
– Constantes globais e tabelas de parâmetros
– Interpolação de curvas e superfícies de valor.
» Filtros interativos e baseados em regras a partir dos valores
dos atributos.

Aberto, integrado e
personalizável
Nunca escreva scripts novamente, a
não ser que você queira
» O Deswik.CAD se integra facilmente com a maioria das
outras ferramentas CAD e outros softwares de mineração.
» Geração de scripts em um ambiente de desenvolvimento
integrado:
– Plugins podem ser desenvolvidos em linguagem VB.NET
ou C# e podem facilmente ser introduzidos na aplicação
– Modelo eficiente de objetos que permite o acesso pleno
a todas as propriedades e métodos
– Ambiente de desenvolvimento incorporado com acesso
pleno a todo o .NET Framework.

"Plataforma eficaz de
projeto com excelente
manuseio de dados"

Auditabilidade e consistência

Geração eficaz de relatórios

Transparência e confiabilidade em
seus resultados

Melhor comunicação para maior
compreensão

» As ferramentas baseadas em regras e assistentes
proporcionam transparência na manipulação de dados.

» Consultas flexíveis de dados geradas sob demanda:

» Ferramenta de criação personalizável de mapas de
processos que elimina confusões para usuários não
familiarizados:
– Transformações reproduzíveis de dados e projetos
– Processo de planejamento padronizado mapeado para
processos internos.

– Volumes, áreas, atributos e propriedades
– Histogramas de dados.
» Funcionalidade familiar de plotagem que possui
interoperabilidade com a maioria dos outros sistemas CAD:
– Número ilimitado e independente de janelas de
visualização para cada plotagem
– Textos do título da plotagem com atributos inteligentes,
incluindo data e nome do usuário
– Edição de planilhas com tabelas que são facilmente
inseridas em plotagens ou ambiente 3D.

Ferramentas abrangentes de
planejamento de lavra
Acelere seu processo de projeto
» Aplicações universais que atendem a todos os setores da
mineração: a céu aberto ou subterrânea, carvão ou metais.
» Mecanismo de planejamento de mina baseado em critérios
para projetos, possibilitando análises de diversos cenários e
projetos alternativos.
» Geração de sólidos e superfícies utilizando uma variedade
de métodos:
– Projeção – lavra em tiras ou convencional (reservas a céu
aberto)
– Aplicação de seções transversais ao longo de polilinhas
(túneis)
– Vinculação manual ou por lote (realces)
– Triangularização (processamento de dados LIDAR ou
criação de DTM).

“Aplicações universais
que atendem a todos os
setores da mineração:
a céu aberto ou
subterrânea, carvão
ou metais"

Nosso software líder de mercado inclui
Deswik.CAD

Deswik.Sched

Projeto e modelagem de sólidos
Plataforma eficaz de projeto com excelente
manuseio de informações – ferramentas
avançadas de planejamento para mineração.

Deswik.OPS

Deswik.AdvSurvey
Pesquisa avançada
Processamento rápido e eficiente de nuvens
de pontos.

Deswik.Agg
Agregação de camadas de carvão
Simplificando processos complexos
de agregação para criar reservas ROM
específicas para cada tipo de projeto.

Modelagem do fluxo de materiais
Otimize o valor do seu produto com a
modelagem de fluxo de materiais tanto para
carvão, como para metais.

Geração automático de realce
Cria automaticamente realces viáveis para
depósitos de veios verticalizados de baixa
potência.

Deswik.SOT

Deswik.DD
Gerador de seção por Dragline & Dozer
Ferramenta de projeto de seção de draga
de arrastre automatizada com integração
direta nas ferramentas de projeto de lavra,
sequenciamento e gerenciamento de dados
da Deswik.

Deswik.DO

Ferramenta de otimização de
sequenciamento
Adquira mais valor do seu recurso com um
sequenciamento otimizado de acordo com
o VPL.

Deswik.IS
Cronogramador Interativo
Elimine a lacuna de planejamento entre o
projeto e o cronograma.

Deswik.LHS

Otimizador de escavação
Projeto de linhas de escavação otimizadas
para o controle de qualidade em minas a céu
aberto.

Deswik.OPDB

Relevo e transporte
Compreenda a movimentação de material
como nunca através da modelagem e análise
cenários.

Deswik.OPSTS

Módulo de perfuração e desmonte para
mina a céu aberto
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra a céu
aberto.

Programação de Curto Prazo para Mina a
Céu Aberto
Ferramenta de controle de qualidade e
planejamento de curto prazo.

Deswik.MDM

Deswik.SO
Módulo de otimização de prospecções
Otimização de realces subterrâneos
utilizando a ferramenta líder de mercado, o
SSO.

Módulo de perfuração e desmonte para
mina subterrânea
Design rápido e eficiente de perfuração
e desmonte para métodos de lavra
subterrânea.

Planejamento e controle de operações
Ferramenta de planejamento de curto prazo
e execução de turno para monitoramento
e gerenciamento da conformidade com o
planejado.

Deswik.Blend

Deswik.ASD

Deswik.UGBD

Sequenciamento por gráfico de Gantt
Um sequenciador eficaz de gráfico de Gantt
projetado especificamente para superar os
desafios do planejamento de lavra.

Gerenciamento de dados de mineração
Uma ferramenta de gerenciamento de banco
de dados espacial e do fluxo de trabalho.

Deswik.Mapping
Aplicativo para mapeamento
Realize o mapeamento geológico em
qualquer lugar.

Módulos Avançados
Funcionalidade avançada focada em
soluções para as operações de setores
específicos da mineração.

www.deswik.com | e-mail: info@deswik.com

