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Be Captivated - Engedje,
hogy rabul ejtse

Leica Viva GS16 – Megtapasztalt Innováció
Ismerje meg a legújabb fejlesztést, az öntanuló GNSS-t az RTKplus és SmartLink opciókkal együtt. A bővülő műholdas
rendszerekről származó növekvő számú jel azt kívánja egy GNSS vevőtől, hogy sokkal okosabb legyen, mint eddig
bármikor.
Egyszerűen fogalmazva, az RTKplus olyan, mint az RTK, csak jobb. Az RTKplus intelligens módon alkalmazkodik a változó
körülményekhez úgy, hogy azokat az optimális jeleket választja ki, amelyekkel a legpontosabb pozíciót kaphatjuk meg.
Dolgozzon még hatékonyabban, és még nagyobb kihívásokat jelentő környezetben, mint ezelőtt bármikor.
Élvezze a zavartalan pontos pozícionálást a SmartLink használatával még akkor is, amikor az Ön helyi szolgáltatója
elérhetetlen az akadályok vagy a mobil hálózat lefedettségének a hiánya miatt. Még akkor is, amikor referencia adatok
sem állnak rendelkezésére, legyen teljesen működőképes a távoli SmartLink segítségével.

Megnyerő szoftver

Folyamatos és biztos adatátvitel az
eszközei között

Terméktámogatás egy kattintásra
Öntől

A Leica Viva GS16 GNSS smart antenna
kísérője a forradalmian új Leica Captivate
szoftver, ami a földmérésben soha nem
látott valóságélménnyel és egyszerű, az
okostelefonokon megismert kezelési
filozófiával kápráztatja el! A Leica
Captivate új erőt ad a már bevált és
egyben megújított Leica Nova és Viva
műszereknek! Az ismerős alkalmazásokban
a letisztult és intuitív érintőképernyős
navigálás révén a legösszetettebb adatok
felmérése és kezelése is csupán néhány
mozdulat.

A Leica Infinity egyesíti Önnek a GNSS,
a mérőállomás és a digitális szintező
által mért adatokat egy végső és pontos
végeredménnyé. Mérjen műszereivel
párhuzamosan, a többit a szoftver elintézi.
Így biztos lehet benne, hogy a szállított
végtermék a lehető legprecízebb lesz!

Aktív VevőTámogatás (AVT): Kitűnő
szakemberekkel egy globális hálózat áll az
Ön szolgálatában, hogy szakszerűen
segítse bármilyen felmerülő probléma
esetén. A kitűnő szerviz révén elfelejtheti
a késéseket. Használja felhő szolgáltatásainkat a terepen az adatok küldésére
és fogadására, így elkerülve a költséges
pótméréseket és helyszíneléseket. Tartsa
ellenőrzés alatt a kiadásait a személyre
szabott Terméktámogatási Csomagok (CCP)
révén, és biztos lehet abban, hogy minden
rendben lesz: nyugodt lehet mindenhol és
mindenkor!

RTKplus
555 csatorna a több jel, gyorsabb lekérdezés
és nagyobb érzékenység érdekében
A többfrekvenciás, több rendszerből származó jelek
intelligens kezelése
A visszavert vagy zajos jelek automatikus
elutasításának intelligens kiválasztása

KIHÍVÁSOKRA TERVEZVE
IP68 védelem
-40 és +65 fok közötti szélsőséges hőmérsékletekre
tervezve
Megfelel a legszigorúbb szabványoknak is a termék
teljes élettartamán át
ERGONÓMIA

SMARTCHECK
Egyedülálló RTK technológia, ami folyamatos
ellenőrzések révén garantálja a hibamentes
számításokat
Inicializáció másodperceken belül
Tökéletes megbízhatóság
SMARTLINK
Cm pontos pozícionálási pontosság elérése
világszerte - tökéletes megoldás, ha a föld távoli
területein dolgozik
Nincs szükség RTK bázisra vagy RTK hálózatra, a
korrekciós adatokat folyamatosan sugározzák a
műholdak globális lefedettsége révén
Áthidalja az RTK kimaradásokat a zavartalan cm-es
pozíció pontosság elérése érdekében

Beépített mobil telefon és UHF rádió RTK eszközök
Kompakt foglalat
Könnyűsúlyú
ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK
SmartNet Satellite Positioning - a No.1 RTK
szolgáltató
Leica Active Assist - szupport az Ön eszközén
távolról
Leica Exchange - adatcsere egyszerűen, gyorsan és
biztonságosan

Érezze a kézi vezérlők erejét
A Windows operációs rendszernek köszönhetően vigye magával
a komplett irodáját a terepre, és fedezze fel azt az erőt, ami
felülkerekedik bármilyen környezeten.
A Leica CS20 kontrolleren és a Leica CS35 tableten, a piac legnagyobb
kijelzőin, az okostelefonokon megismert kezelési filozófia, a valódi 3D
megjelenítés, az egyedi feliratozási, térképi megjelenítés, intelligens
kódolási megoldások biztosítják, hogy az összetett adatokból
előállított modellel történő munka egyszerre legyen termelékeny és
könnyed.
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A világ felméréséhez nyújtott közel 200 éves úttörő megoldásaival
a Leica Geosystems elnyerte a térbeli adatok gyűjtésén, elemzésén,
megjelenítésén dolgozó szakemberek bizalmát. A Leica Geosystems
legfontosabb ismertetőjegye a térbeli adatok pontos mérését, gyors
modellezését, könnyű elemzését és megjelenítését biztosító eszközök
széles kínálata. Termékeink és szolgáltatásaink iránti bizalom alapja
a megbízhatóság, az eszközök által biztosított érték, valamint a
kiemelkedő ügyféltámogatás.
A Leica Geosystems a Hexagon Csoport (Nasdaq Stockholm:
HEXA B; hexagon.com) része, a világ egyik vezető innovációs
vállalata az információs technológia (IT) szektorban. Küldetése a
minőségi és hatékony megoldások szállítása a téradatokkal és ipari
alkalmazásokkal foglalkozó vállalatok számára.

Az illusztrációk, leírások és műszaki adatok nem kötöttek. Minden jog fenntartva.
Nyomtatva Svájcban – Szerzői jogok: Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svájc, 2016.
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Oktató videók rendelkezésre állnak itt:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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