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Leica Captivate –
Betrakta inte bara data, upplev data
Aldrig förr har teknologin för mätning erbjudit en sådan intuitiv upplevelse och en så enkel navigering Otroligt enkel mjukvara, instrument
du kan lita på, hjälpen bara ett musklick borta - kombinationen formar en allomfattande lösning för dina mest krävande uppdrag.
Leica Captivate är den nya mjukvaran för de nya Leica Nova och Viva instrumenten. Med familjära appar och touch-teknologi kan du nu
samla in och hantera komplex data med lite mer än ett enkelt svep.

Dominerande funktionalitet tack vare
sömlös integrering

Infinity tar fältet till kontoret.

Customer care är bara en knapptryckning borta.

Den nya generationen Leica Viva
och Nova mätinstrument är världens
första självlärande totalstationer och
Multistationer med Leica Captivate. Den
engagerande mjukvaran transformeras
till Leica Viva GNSS Experience genom
sammanslagningen av den ultimata GNSS
mottagarutvecklingen med branchens
första 3D användarfördjupning. Leica
Captivate moderniserar upplevelsen av
Leica Nova scanning, för första gången kan
mätpunkter, 3D modeller och punktmoln
överlagras i en och samma bild.

Med Leica Captivate registreras och
modelleras data i fält, Leica Infinity
processar informationen åter på kontoret.
En smidig dataöverföring säkerställer att
projektet är på spår. Leica Captivate och
Leica Infinity arbetar tillsammans för att
sammanställa tidigare mätt data och för att
editera projekt snabbare och effektivare.

Genom Active Customer Care, har du
tillgång till ett globalt nätverk av erfarna
proffs bara genom ett enkelt musklick,
deras expertis kan leda dig förbi alla hinder
Eliminera ställtider med vår eminenta
tekniska service, avsluta jobben snabbare
med hjälp av vår mycket duktiga support,
och undvik kostsamma återbesök till
mätplatsen genom att sända och ta
emot data online direkt till arbetsplatsen
i fält. Ta kontroll över dina kostnader
genom användaranpassade CCP-paket,
skräddarsydda lösningar för service och
support som ger dig sinnesfrid i vetskap
om att du alltid är skyddad. överallt

STABIL PRIVINNANDE DESIGN
Högsta skyddsklass IP68
Prisad med hedersomnämnande i the Red Dot Pris:
Produktdesign
Expansionspaket anpassad för framtida modeller
SKÄRM MED HÖGSTA LÄSBARHET
5“ WVGA pekskärm i färg
HÖG PROCESSORKRAFT
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9
processor
Integrerad POWERVR™ SGX540 grafik
accelerator
INTEGRERAD KRINGUTRUSTNING
Fullt integrerad radio och antenn för lång räckvidd
till fjärrstyrd totalstation
Integrerad DISTO™
3.75 G modem, WLAN och Bluetooth®
5MP kamera och blixt
Kompass, lutningsgivare och accelerometer
HÄPNADSVÄCKANDE 3D VISNING
Zoom, panorering, rotation och fönster
Live stream video från imaging totalstationer
Full data-interaktion
ENKELT, KONSEKVENT ANVÄNDARINTERFACE
Fantastisk design
Svep mellan jobb och appar
Användaranpassad hemskärm
Övergångar och animeringar

Större skärm, klarare data,
kraften i dina händer
Välj 10.1” skärm på vår tablet PC för att totalt kunna fördjupa
dig i din data - du har kraften att hantera alla typer av jobb i
dina händer.
Leica CS35’s tunna men ändå robusta design och höga prestanda ger
dig möjlighet att arbeta bekvämt och snabbt interagera med dina data
som aldrig förr med den stora skärmen som är perfekt läsbar under
alla förhållanden. Med operativsystemet Windows kan Leica CS35
komprimera hela ditt kontor i en och samma enhet och som bonus
erbjuda komplett mobilitet.

Med Leica Captivate Experience kan du fördjupa dig bortom data med en
engagerande mjukvara, förnyade instrument med högsta precision och pålitlig
tjänster. Enkelheten i touch-teknologin gör hanteringen av komplex data extra
njutbar och hanterbar.
Bli Hänförd
Genom sitt arbete med att revolutionera världen för mätning under nästan 200
år, skapar Leica Geosystems helhetslösningar för proffs i hela världen. Kända
för premiumprodukter och utveckling av innovativa lösningar litar branschfolk
inom en stor variation av branscher såsom flyg och försvar, säkerhet, bygg
och tillverkning, på Leica Geosystems som leverantör för alla sina geospatiala
behov. Med precisa och korrekta instrument, sofistikerad programvara och
pålitliga tjänster, levererar Leica Geosystems värde varje dag, för dem att forma
framtiden för vår värld.
Leica Geosystems är en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), en ledande global leverantör av informationsteknik som driver lösningar
för kvalitetsförbättringar och produktivitet för geospatial och industriföretags
tillämpningar.
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Leica Nova MS60
Be Captivated

Leica Viva TS16
Be Captivated

Leica Infinity
The bridge between
field and office

Leica Viva GS15
Be Captivated
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Videodemonstrationer finns på:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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