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Muitas outras Ferramentas...
150+ Novas Ferramentas
600+ Melhorias

Spatial Dimension lança Versão 5.2 do FlexiCadastre
Nossas equipes de Produto e Desenvolvimento ouviram nossa crescente
comunidade de usuários e está, novamente, lançando uma grande
variedade de aplicações que permitem chegar a soluções mais inovadoras e
eficientes com o FlexiCadastre, a solução para gerenciamento de direitos
minerários. Nós encorajamos todos os nossos usuários a fazer a atualização
agora e experimentar os relevantes benefícios operacionais.

Gerenciamento de Produção de Dados
Dados da produção da indústria extrativa podem
ser gerenciados e armazenados no FlexiCadastre.
Dados da produção, valores da moeda,
informações sobre as substâncias extraídas e
muito mais podem ser configuradas nas Ações de
Estatística. Mais importante, gerentes agora
podem reportar essa informação junto de suas
despesas, compromissos diários, operacionais,
entre outros.

Gereciamento de Contrato
 Exibição de múltiplos tipos de




Ações
 Opções para incluir campos adicionais



Melhorias na Interface e na Página Inicial
Foram feitos melhoramentos na interface geral e na página inicial do usuário. Novo
design para os botões, ícones simplificados, aperfeiçoamento na rolagem das páginas e
nas barras de ferramentas são apenas alguns dos novos benefícios. O widget de Sumário
de Busca foi atualizado para ter a habilidade de resumir seus dados através de buscas
cruzadas. O widget de Tarefas agora permite agendar ações em série diretamente da sua
página inicial.



Ferramentas





Cálculo de titularidade
Participação em ações ou porcentagens
Total de ações emitidas

de data nas ações
Possibilidade de visualizar roles e
participantes que recebem notificação
nas novas ações
Possibilidade de buscar pela
titularidade/propriedade em
participações antigas e novas em
ações de Transferência
Melhorias na Calculadora de Datas

Relatórios
 Atualizações a todos os 29 relatórios



Participações em Empresas
Empresas

Contratos no Menu principal do
FlexiCadastre
Botão de “Em Perpetuidade”
disponível
Regras de negócio aperfeiçoadas para
atualizar atributos do Contrato
Regras de negócio para atualizar
Condições (disponíveis para licenças
também!!)




standard
Novo Relatório de Log de Email
Opção de incluir detalhes de
compromisso de trabalho em Relatório
de Ação
Opção de incluir detalhes de conta de
banco em Relatório de Ação
Atualização do Relatório de Alterações
do Monitoramento de Competidores

Business Intelligence
no

Pessoas

À medida que o FlexiCadastre é cada vez mais utilizado para garantir conformidade com
a lei e transparência no setor extrativo, nossas funcionalidades têm se expandido para
atender modelos mais complexos de estruturas de empresas. A funcionalidade de Novo
Acionista foi introduzida em Empresas para exibir diversos níveis de participação,
demonstradas em número de ações ou porcentagem. Além disso, FlexiCadastre agora é
capaz de rastrear e exibir o histórico de mudanças de nomes e diretoria.

 Relatórios SSRS (SQL Server Reporting
Services) agora podem ser gerados de
dentro do FlexiCadastre

Suporte de todos os principais
navegadores
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Busca Espacial por Documentos no Mapa

Muitas outras Ferramentas...

A busca por documentos usando FlexiCadastre
está ainda mais fácil e potente.

 Gerar códigos KML para licenças de

Documentos agora podem ser buscados a partir
da interface de mapas, permitindo que o usuário
selecione e visualize todos os documentos
associados com quaisquer licenças, contratos ou
grupos.

Grupos no FlexiCadastre

Espacial / GIS


tipo ponto
Suportar transformações geográficas
para NTv2

Plataforma Multilíngue
 FlexiCadastre está disponível em


A possibilidade de gerenciar licenças como conjunto de associação utilizando a
funcionalidade dos Grupos foi fortalecida nesta recente versão do FlexiCadastre.

Inglês, Espanhol, Português e Francês
Funcionalidade mutilíngue agora inclui
total suporte Unicode para alfabetos
não-latinos

Para jurisdições em que licenças são gerenciadas como parte de um grande projeto ou
grupo, agora é possível acessar muitas das ferramentas já disponíveis para licenças e
contratos. Seja o aperfeiçoamento da capacidade de busca, a disponibilidade de
modelos standard para entrada de dados de grupos ou o ampliado conjunto de atributos
e regras de negócios para automatizar o gerenciamento dos seus grupos de licenças, o
FlexiCadastre agora oferece uma completa solução para essa demanda.

Validações Espaciais
A avançada funcionalidade de Validação Espacial para licenças e contratos foi
aprimorada e agora permite que a regras de negócios executem as validações. Essas
validações automatizadas em suas licenças, contratos ou grupos podem poupar seu
tempo e permitir que seu fluxograma seja simplificado.
Checklist de Validação

Primeiro a Chegar - Primeiro a ser servido

A ferramenta de Primeiro a Chegar
Primeiro a ser servido, há muito utilizada
pelos clientes governamentais, foi
aperfeiçoada para gerenciar requerimentos
a licenças ativas.

Módulo de Produtividade
Massiva
 Opção para incluir Descrição Legal da





propriedade no Importador Massivo
de Licenças
Importador de Licenças Massivo agora
oferece possibilidade de atualizar
licenças existentes
Assistente de Compromisso de
Trabalho de Ontario para fornecer
pagamentos ao invés de trabalho
Atualizações no Assistente de
Renovações de Licenças de Ontario
Melhorias no processo do
Compromisso de Trabalho de Quebec

Portais de Cadastro Mineiro mantidos por FlexiCadastre
Spatial Dimension hospeda um grande número de portais de Cadastro Público Mineiro
para agências Governamentais. Esses portais oferecem uma visualização espacial dos
dados minerais e se destinam a melhorar a comunicação entre titulares, reduzir a
corrupção e aumentar transparência. No ultimo ano, novos portais foram lançados ao
publico para Moçambique, Namíbia e Papua Nova Guiné e ainda haverão outros
lançamentos até o final de 2014. Veja www.spatialdimension.com/Map-Portals.
Por favor, contacte
support@spatialdimension.com
para informativos completos sobre o
FlexiCadastre 5.2
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