Leica Captivate
Bli engasjert

Leica Captivate Ikke bare se data, opplev de også
Aldri noensinne har måleteknologi gitt en slik intuitiv erfaring eller enkel navigasjon. Utrolig enkel software, instrumenter du kan stole på,
hjelp som bare er et lite tastetrykk unna - dette kombinert for å forme en omfattende løsning for dine mest utfordrende behov.
Leica Captivate er den nye softwaren for de anerkjente Leica Nova og Viva måleinstrumenter. Med velkjente apper og
berøringsskjermteknologi kan du nå samle inn og behandle komplekse data med et raskt sveip.

Dominant ytelse gjennom sømløs integrasjon

Uendelig brobygging mellom felt og
kontor

Kundetjenester er bare et klikk unna

Den nye generasjonen av Leica Vivaog Nova-instrumenter blir verdens
første selvlærende totalstasjoner og
multistasjoner med Leica Captivate.
Denne engasjerende softwaren
transformerer erfaringene fra Leica Viva
GNSS og forener ultimate og innovative
GNSS-mottakere med en markedsledende
3D-visning. Leica Captivate moderniserer
erfaringene fra Leica Nova scanning, og
for første gang sammensmeltes målte
punkt, 3D-modeller og punktskyer i samme
visning.

Mens Leica Captivate samler inn og
modellerer data i felten så beregner Leica
Infinity alle data når du er tilbake på
kontoret. En sømløs dataoverføring sikrer
en effektiv framdrift av prosjektet. Leica
Captivate og Leica Infinity samarbeider
med å slå sammen tidligere måledata og
redigere prosjekt raskere og mer effektivt.

Gjennom Active Customer Care (ACC), er
et globalt nettverk av erfarne eksperter
bare et klikk unna nyttig hjelp som leder
deg gjennom alle problemer. Eliminer
forsinkelser med førsteklasses teknisk
service, avslutt jobber raskere med
eksellent support, og unngå dyre returer
med online tjeneste som sender og
mottar data direkte fra felten. Kontroller
kostnadene dine med en skreddersydd
Customer Care Package, som gir deg
trygghet hvor som helst og når som helst.

PRISVINNER MED ROBUST DESIGN
Godt beskyttet med IP68
Har vunnet priser og fått ærefull omtale i Red Dot
Priser: Produktdesign
Utbyggingspakke tillater at framtidige moduler kan
brukes
GOD LESBAR SKJERM
5" WVGA farge- og berøringsskjerm
KRAFTIG PROSESSOR
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9
prosessor
Integrert POWERVR™ SGX540 graphics aksellerator
INTEGRERTE TILLEGGSENHETER
Integrert radio og antenne med lang rekkevidde for
enmannsbetjent totalstasjon
Integrert DISTO
3.75G-modem, WLAN og Bluetooth ®
5Mp kamera med blitz
Kompass, helningsmåler og aksellerometer
IMPONERENDE 3D-VISNING
Zoom, flytt, bane og vindu
Live stream video (fra totalstasjoner med
imaging)
Full datainteraksjon
ENKEL OG KONSISTENT BETJENING
Flott design
Sveip for å velge jobber og apper
Brukerdefinerbar hjem-skjerm
Overganger og animasjoner

Større skjerm, tydelige data, kraft
i dine hender
Velg tablet med 10.1" skjerm som gir deg full oversikt over alle
data - du har alt du trenger for å mestre alle slags jobber.
Leica CS35 er slank men robust og har en ytelse som gjør at du kan
arbeide komfortabelt og raskt. Du kan samhandle med data som aldri
før med en stor skjerm som er lesbar under alle slags lysforhold. Leica
CS35 kjører på Windows og har plass til hele kontoret ditt i en enhet
uansett hvor du er.

Leica Captivate dykker ned i dine data med sin engasjerende software, velkjente
og nøyaktige måleinstrumenter og pålitelige tjenester. På grunn av enkle
berøringer kan du behandle komplekse data på en morsom og effektiv måte.
Bli engasjert
Leica Geosystems har revolusjonert oppmålingsindustrien i nesten 200 år,
og lager komplette løsninger for profesjonelle brukere over hele verden.
Profesjonelle brukere i mange ulike bransjer som f.eks luftfart og forsvar,
trygghet og sikkerhet, bygg og anlegg, stoler på Leica Geosystems til sine
oppdrag siden vi er kjent for våre pålitelige produkter og innovative løsninger.
Med våre nøyaktige instrumenter, sofistikerte software og nyttige tjenester
leverer Leica Geosystems verdier hver eneste dag til alle de som skaper
framtiden for vår verden.
Leica Geosystems er en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), en ledende global leverandør av informasjonsteknologi som driver kvalitet
og produktivitetforbedringer gjennom mange applikasjoner.
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Videoklipp er tilgjengelig på:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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