Leica Captivate
Wejdź w kolejny wymiar

Leica Captivate –
Całkowicie zrozum dane, nie tylko przeglądaj
Nigdy wcześniej technologia pomiarowa nie była tak intuicyjna. Niezwykle łatwe w obsłudze oprogramowanie i instrumenty, którym
ufasz oraz pomoc dostępna po jednym kliknięciu. Pracuj na pełnych obrotach nawet podczas realizacji najbardziej wymagających
pomiarów.
Leica Captivate to nowe oprogramowanie do uznanych instrumentów z serii Leica Nova oraz Leica Viva. Korzystając ze znanych aplikacji
i technologii dotykowej, możesz pozyskiwać i zarządzać skomplikowanymi danymi przesuwając palcem na ekranie Twojego instrumentu.

Najwyższa wydajność pracy dzięki
całkowitej kompatybilności

Inteligentne połączenie prac terenowych z obróbką danych w biurze

Dostęp do pomocy technicznej
za jednym kliknięciem

Kolejna generacja instrumentów
pomiarowych z serii Leica Nova i Viva
to pierwsze na świecie instrumenty
samouczące z oprogramowaniem Leica
Captivate. Korzystając z doświadczeń
powstałych na bazie urządzeń z serii
Leica Viva GNSS, to nowoczesne
oprogramowanie łączy innowacyjną
technologię odbiorników GNSS z całkowitą
obsługą danych trójwymiarowych. Leica
Captivate zmienia prezentację skanów
pozyskiwanych tachimetrem Leica Nova,
po raz pierwszy połączono wyświetlanie
pomierzonych punktów, modeli 3D i chmur
punktów w jednym widoku.

Leica Captivate gromadzi i modeluje
dane podczas pracy w terenie, natomiast
oprogramowanie Leica Infinity umożliwia
pozyskiwanie na ich podstawie informacji
w biurze. Sprawne przesyłanie danych
sprawia, że realizacja projektu będzie
przebiegać płynnie. Leica Captivate oraz
Leica Infinity są ze sobą kompatybilne,
umożliwiają szybsze i bardziej efektywne
łączenie danych pomiarowych i edycję
projektów.

Aktywne Wsparcie Klienta (ACC) to
globalna sieć doświadczonych inżynierów,
którzy profesjonalnie pomogą Ci rozwiązać
każdy problem. Wyeliminujesz opóźnienia
dzięki eksperckiej pomocy technicznej,
szybciej ukończysz pracę korzystając
z merytorycznych konsultacji i unikniesz
kosztownych rewizyt dzięki pomocy
technicznej online umożliwiającej wysyłanie
i odbiór danych bezpośrednio w terenie.
Kontroluj koszta korzystając
z odpowiednich Pakietów Opieki
Technicznej zapewniających spokój
i poczucie, że zawsze otrzymasz pomoc,
w każdej sytuacji.

WYTRZYMAŁA, NAGRADZANA KONSTRUKCJA
Odporność na warunki środowiskowe IP68
Nagrodzony wyróżnieniem przez jury Red Dot
Award: Wygląd produktu
Gniazdo rozszerzeń umożliwia w przyszłości montaż
dodatkowych modułów
BARDZO CZYTELNY EKRAN
Kolorowy dotykowy 5“ ekran WVGA
DUŻA MOC OBLICZENIOWA
Procesor OMAP4430 1GHz Dual-core ARM®
Cortex™-A9
Zintegrowany akcelerator graficzny POWERVR™
SGX540
ZINTEGROWANE URZĄDZENIA
Radiomodem i antena dużego zasięgu
do sterowania tachimetrami zmotoryzowanymi
Zintegrowany dalmierz DISTO™
Modem 3.75 G, WLAN oraz Bluetooth®
Kamera 5MP z lampą błyskową
Kompas, czujnik pochylenia, akcelerometr
ZAAWANSOWANA PRZEGLĄDARKA DANYCH 3D
Powiększenie, przesuwanie, orbita i okno
Nakładanie obrazu wideo na pomierzone dane
(tachimetry z funkcją obrazowania pomiarów)
Pełna interakcja z danymi
PRZYJAZNY, SPÓJNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Świetny wygląd
Przesuwaj palcem na ekranie aby wybierać obiekty
i aplikacje
Konfigurowalny ekran główny
Przejścia i animacje

Szerszy ekran, czytelniejsze
dane, moc w Twoich rekach
Wybierz tablet z ekranem 10,1” aby całkowicie zanurzyć się
w danych - w swoich rękach trzymasz klucz do wykonania
każdego zlecenia.
Wytrzymała, cienka obudowa i szybki procesor to cechy tabletu Leica
CS35, które umożliwiają komfortową i szybką pracę. Współpracuj
z danymi w całkowicie nowy sposób na dużym ekranie, czytelnym
w każdych warunkach terenowych. Tablet pracuje pod kontrolą
sytemu Windows - zapakuj do Leica CS35 całe swoje biuro i korzystaj
z pełnej mobilności.

Leica Captivate to nowoczesne oprogramowanie, seria uznanych i precyzyjnych
instrumentów pomiarowych oraz usług. Dzięki prostocie dotyku, zarządzanie
złożonymi danymi jest przyjemne i szybkie.
Wejdź w kolejny wymiar.
Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia świat pomiarów i geodezji,
opracowuje kompletne rozwiązania dla profesjonalistów. Leica Geosystems
jest znana z projektowania produktów klasy premium i innowacyjnych
rozwiązań. Specjaliści w różnych branżach, takich jak lotnictwo, obronność,
ochrona i bezpieczeństwo, budownictwo oraz produkcja ufają produktom
Leica Geosystems. Dzięki dokładnym i precyzyjnym instrumentom,
zaawansowanemu oprogramowaniu i wysokiej jakości usługom, Leica
Geosystems każdego dnia dostarcza wartość specjalistom kształtującym
przyszłość naszego świata.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon (Indeks Nasdaq w Sztokholmie:
HEXA B; hexagon.com). To wiodący globalny dostawca technologii
informacyjnych, które zwiększają dokładność i wydajność realizacji zadań
geoprzestrzennych i prac w przemyśle.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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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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Leica Infinity

Filmy szkoleniowe dostępna na:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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