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Tome decisões no momento
Com acesso a dados em tempo real, é possível tomar decisões enquanto as operações estão ao vivo. 

Não na próxima semana após os dados terem sido ajustados nem após a sonda ter terminado e deixado 

o local.

Veja o panorama geral
A transparência em vários fluxos de dados, associados a um único furo de perfuração ou a uma 

operação inteira, permite que os gerentes monitorem a atividade e garantam decisões de qualidade em 

campo, onde quer que estejam.

Informações, não apenas dados
A validação de dados rigorosa e o controle de qualidade integrado no momento da coleta de dados 

garantem que apenas os dados que podem ser transformados em informações válidas e acionáveis   

sejam transferidos.

Integração perfeita
A IMDEX está em parceria com as empresas de software líderes da indústria como Seequent, acQuire e 

MICROMINE,permitindo o compartilhamento seguro de dados entre o IMDEXHUB-IQ™ e nossos sócios.

Cadeia de custódia simples e segura 
Sem necessidade de intervenção manual nem trabalho administrativo, os erros e ineficiências no fluxo 

de trabalho são reduzidos e as decisões são tomadas sobre dados verificáveis.
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Tome decisões mais 
rapidamente com 
dados em tempo real
IMDEXHUB-IQ™ é um portal seguro e baseado na nuvem para validar dados de campo transmitidos sem 
interrupção desde o equipamento de perfuração e integrados aos principais softwares do setor. Esteja você no 
local de perfuração ou no escritório, o IMDEXHUB-IQ™ assiste na compreensão dos dados de campo, otimiza o 
programa de perfuração e entrega resultados de qualidade, mais cedo.

NOSSOS PARCEIROS DE 
INTEGRAÇÃO



amc@imdexlimited.com
www.amcmud.com 

reflex@imdexlimited.com
www.reflexnow.com

SOLUÇÕES DE SUBSUPERFÍCIE EM 
TEMPO REAL
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PLANEJAMENTO DE PERFURAÇÃO

Planeje projetos e poços para compartilhar 

com segurança com mineradoras via 

IMDEXHUB-IQ™.

GERENCIAMENTO DE FLUXO

A conexão contínua entre as ferramentas 

REFLEX, IMDEX MOBILE™ e IMDEX MUD 

AID™ significa que os dados podem fluir 

eficientemente dentro de uma cadeia de 

custódia segura.

CONTROLE DE QUALIDADE 
RIGOROSO

O IMDEXHUB-IQ™ fornece validação no ponto 

de coleta e aprovação de dados dentro do 

portal para controle completo do fluxo de 

trabalho.

VISUALIZAÇÃO 3D DO FURO DE 
SONDAGEM

A integração com o software Central 

da Seequent significa que agora você 

pode visualizar e analisar seus dados de 

perfuração junto com o modelo 3D em 

tempo real.

INTEGRAÇÃO EXTERNA

Link para um banco de dados corporativo 

ou software externo, como Seequent 

Central, IOgas™ ou AcQuire para 

interpretação e visualização adicionais.

RELATÓRIOS AUTOMATIZADOS E AD 
HOC 

Crie e automatize relatórios dentro do 

IMDEXHUB-IQ™ para monitorar programas 

de perfuração, progresso diário, segurança, 

custos do projeto e KPIs.

PERMISSÕES DO USUÁRIO E 
REGISTRO DE AUDITORIA

Gerencie facilmente as permissões do 

usuário para ferramentas e projetos, 

monitore o progresso da perfuração e o 

compartilhamento de dados.

 SEGURANÇA SÓLIDA

A IMDEX é um provedor de serviços em 

nuvem reconhecida mundialmente; nossa 

equipe de profissionais de TI monitora a 

segurança das informações. O IMDEXHUB-

IQ™ é certificado pela ISO27001 e as práticas 

estão alinhadas com a ISO27001.

PROXIMAMENTE

Ainda mais integração, análises, alertas 

automatizados, relatórios e painéis fáceis de 

usar para simplificar e auxiliar na tomada de 

decisões críticas.

O IMDEXHUB-IQ™ é ideal para aplicações em todo o ciclo de vida 
da exploração, fornecendo gerenciamento eficiente de dados de 
perfuração e amostras; desde requisitos diários de relatórios até o 
registro estrutural, análise geoquímica e relatórios de controle de 
qualidade.

Comece a trabalhar imediatamente
A implementação do IMDEXHUB-IQ™ é simples e não requer instalação de software ou treinamento extensivo.  
Comece hoje mesmo entrando em contato com o representante IMDEX, AMC ou REFLEX mais próximo.
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