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Menos fios, menos carregadores, menos equipamento
Usar um tablet e uma interface com várias ferramentas ao mesmo tempo reduz os custos 

de hardware (incluindo tablets e carregadores) e aumenta a funcionalidade. Agora você 

pode monitorar tudo a partir de um único aplicativo.

Multi ferramenta, multifluxo, informações em tempo real
O IMDEX SURVEY-IQ™ permite levantamento eficiente e simultâneo com garantia de 

qualidade e registro gama que podem ser concluídos por um membro da equipe de 

perfuração. Os resultados de survey estão imediatamente disponíveis para aprovação 

por meio do serviço baseado na nuvem IMDEXHUB-IQ™. Além de análises adicionais em 

IoGas™ ou software de visualização 3D, como o Seequent Central.

Aumente a produtividade
O IMDEX SURVEY-IQ™ ultrapassou o limite de economia de horas para operações de 

perfuração, aumentando a produtividade em até quatro vezes em comparação com o uso 

de aplicativos convencionais.

Folha de execução de perfuradores com timestamps
Com folhas de execução sem papel, o perfurador ou supervisor tem a capacidade de 

calcular os metros por turno, quando a perfuração aconteceu e mesmo se houve paradas 

ou atrasos.
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Um aplicativo para controlar tudo
Controle várias ferramentas de survey, como o REFLEX EZ-GAMMA™,  

REFLEX GYRO SPRINT-IQ™ e REFLEX EZ-GYRO™ através de um aplicativo.
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Multi ferramenta, multifluxo, informações em tempo real
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