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Resolvendo os desafios do seu 
programa de perfuração

Compartilhe e revise os dados do poço 
em tempo real. Os dados coletados no 
IMDEXHUB-IQ™ são conectados à Seequent 
Central, onde podem ser explorados em 3D 
juntamente com os outros dados geológicos 
para permitir que você tome melhores 
decisões.

Monitorando o progresso da 
perfuração 

Acompanhe o progresso de survey 
comparando os dados do campo com o poço 
planejado em 3D. Com a integração criada no 
nível de projeto na Central, qualquer pessoa 
da equipe do projeto pode analisar facilmente 
os dados mais recentes para tomar decisões 
enquanto a perfuração está em andamento. 

Geólogos de apoio 

Os dados estruturais coletados com o REFLEX 
IQ-LOGGER™ podem ser vistos em seu contexto 
mais amplo em 3D, permitindo que você 
entenda sua geologia estrutural mais cedo... 
Fornece visibilidade do registro para outras 
pessoas da equipe para acelerar o processo 
de validação e proporcionar um mecanismo 
melhor para QA/QC.

Visualização 3D 
em tempo real 
dos dados de 
perfuração
Permitindo que você tome decisões 
mais rápidas e precisas.

Graças à integração do IMDEXHUB-IQ™ com a solução Seequent Central, agora você pode visualizar e analisar seus 
dados de perfuração ao lado do seu modelo 3D de uma maneira integrada e transparente. Seja você um gerente que 
precisa encontrar eficiências em seu programa de perfuração ou um geólogo que precisa tomar decisões sobre seu 
poço, você precisa de uma solução que possa ajudá-lo a fazer seu trabalho com mais rapidez e precisão.
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Permitindo uma colaboração mais próxima

O navegador Central da Seequent permite que várias pessoas em uma equipe visualizem e revisem os 
dados do poço. Os geólogos podem fornecer suas descobertas de maneira muito mais transparente, 
tornando a comunicação mais compreensível. Diferentes equipes podem ver os dados ao mesmo tempo, 
removendo várias camadas do processo, proporcionando aos geólogos mais tempo para colaborar na 
interpretação para tomar decisões mais precisas.

Uma inovação da indústria de líderes de mercado

Seequent – desenvolvedora líder de mercado do software de visualização de subsuperfície Leapfrog 3D e 
a IMDEX – líder global da indústria de mineração em soluções de inteligência de subsuperfície em tempo 
real, já são parceiros através do link REFLEX ioGAS. A Seequent e a IMDEX colaboraram para reduzir as 
barreiras de compartilhamento de dados, tornando mais fácil para os clientes obter valor de seus dados 
de poço. 

Informação Adicional

Para obter mais informações, entre em contato com o representante da IMDEX, AMC ou REFLEX mais 
próximo ou visite um de nossos sites: imdexlimited.com | amcmud. com | reflexnow.com
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DADOS SUPORTADOS: Atualmente, a Central suporta a visualização de furos planejados, medições de levantamento e dados estruturais armazenados no 
IMDEXHUB-IQ™.

Para se inscrever para sua DEMO GRATUITA, visite jumpfrog3d.com/products/leapfrog-central/whats-new

“A IMDEX vem apoiando o setor de 
mineração há décadas para obter os 
melhores dados de subsuperfície, 
mas agora poder visualizar dados 
em tempo real em 3D e entender 
como se encaixam em outras fontes 
de dados fazendo uma inovação 
do setor. Esses fluxos de trabalho 
simplificados mudam a maneira 
como um geólogo e sua equipe 
trabalham juntos e certamente podem 
ter mais confiança como equipe nas 
decisões que estão tomando”.  Dave 
Lawie, Geocientista Chefe, IMDEX
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