
ReDat Dashboard
“Modul Quality Managementu pro grafické zobrazení požadovaných výsledků”

Dashboard je indikační prvek (obvykle graf nebo ukazatel) zobrazující stav vybrané veličiny. Změna 
hodnoty může být vázána k aktuálnímu času (on-line) nebo může znázorňovat stav zadaného 
časového intervalu.
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VLASTNOSTI

Modul je přizpůsoben k pohodlnému a efektivnímu 
sestavení požadovaného grafického zobrazení 
dashboardu. Celý systém je postaven na 
předdefinovaných šablonách, které zajistí získání 
příslušných dat přímo z databáze. Na uživateli je už 
pouze definice několika základních proměnných (např. 
časový rozsah, osoby, hodnotící formuláře, atd.).

ŠABLONY

Modul Dashboard je dodáván se základní sadou šablon, 
které pokrývají většinu uživatelských analýz. V případě 
potřeby individuálního přizpůsobení je možná úprava 
nebo tvorba zcela nové šablony dle specifikací zákazníka. 
Přizpůsobení se může týkat jak změny designu šablony, 
tak vlastního zpracování vstupních dat.
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KONFIGURACE MODULU

Záznamové systémy ReDat, obchodní divize společnosti RETIA, a.s., poskytuje sofistikovaný systém pro záznam hlasu,
obrazu a dalších relevantních dat, která se automaticky analyzují, aby byla v přehledné a strukturované formě k dispozici 
uživatelům systému.

RETIA, a.s. je česká společnost, sídlící v Pardubicích, založená v roce 1993. Vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, systémy 
velení a řízení, UWB lokalizační a komunikační systémy a záznamové systémy ReDat.
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PROSTŘEDÍ SMARTVIEW

Dashboardy je licencovaný produkt. 
Modul využívá standardní prostředí 
ReDat eXperience. Základní sada 
pro svou činnost nevyžaduje žádné 
další podpůrné moduly ani speciální 
konfigurace. Celý modul se spustí po 
přidání příslušné licence. Společně 
s modulem ReDat TopicDetection 
umožňuje pokročilé zobrazení 
požadovaných témat.

Zobrazení nakonfigurovaných dashboardů 
umožňuje aplikace SmartView. Zde je možné 
dashboardy přiřazovat do jednotlivých ploch  
a využívat interaktivitu jejich zpracování – 
měnit časové rozsahy, zobrazovat různé 
typy grafů (koláčový, spojnicový, sloupcový, 
tabulku…), pracovat s legendou grafu.


