Leica GNSS Spider

Profesjonalne rozwiązanie
biznesowe dla sieci GNSS
SPIDER

Leica GNSS Spider
Skalowalne rozwiązanie infrastrukturalne
GNSS Spider to zintegrowany pakiet oprogramowania do scentralizowanej kontroli i obsługi
stacji referencyjnych GNSS oraz sieci. Oprogramowanie GNSS Spider jest modularne
i skalowalne, może zostać dostosowane do różnych zadań związanych z pomiarami
geodezyjnymi, sejsmicznymi i strukturalnymi.
Zaawansowane rozwiązanie SpiderNET zapewnia wysoką dokładność pomiarów w sieciach
RTK i scentralizowaną dystrybucję danych. Portal Spider Business Center umożliwia wydajne
i bezpieczne zarządzanie dostępem.
Profesjonalni dostawcy poprawek GNSS na całym świecie chcą korzystać z najlepszego
rozwiązania infrastrukturalnego dostosowanego do swoich potrzeb - dołącz do nich
korzystając z rozwiązań Leica GNSS Spider.

Wydajność Łatwa instalacja i konfiguracja
Użyj kreatora lub skorzystaj
z funkcji przeciągnij i upuść, aby
utworzyć nowe stacje i skonfigurować sieci. Za pomocą kilku
kliknięć możesz przygotować
produkty i usługi do rejestracji
danych RINEX wraz z kontrolą
dokładności i dystrybucją danych
przez FTP. Podobnie, wygodnie
dodawaj usługi obsługujące
dane RTK korzystając z różnych
kanałów komunikacji, formatów
danych i metod uwierzytelniania.

NiezawodnośćCiągła i automatyczna praca
Po skonfigurowaniu i uruchomieniu wszystkie usługi działają
automatycznie i autonomicznie,
są zintegrowane w systemie
operacyjnym. Dane do
post- -processingu są stale
archiwizowane, monitorowane
i dystrybuowane. Odbiorniki
ruchome łączą się z różnymi
usługami dla sieci RTK lub DGPS
do pozycjonowania w czasie
rzeczywistym, automatycznie
otrzymując najlepsze dostępne
rozwiązanie.

Bezpieczeństwo Kontrola i audyt
Monitoruj i kontroluj swój system
lokalnie lub zdalnie, bez
dodatkowych narzędzi. Kontroluj
i przeglądaj online użytkowników,
którzy uzyskują dostęp do Twoich
usług. Otrzymuj automatyczne
powiadomienia e-mail
i komunikaty na temat stanu
systemu, w dowolnym czasie
i dowolnym miejscu.

Twoje korzyści
nnWydajność i bezpieczeństwo, pozwalają
Ci skupić się na realizowanych zadaniach
nnWygodna praca na komputerze lokalnym
lub zdalnie
nnRedukcja kosztów infrastrukturalnych
i utrzymania
nnMożliwość aktualizacji i rozbudowy
rozwiązania w celu ochrony początkowej
inwestycji

Dostosowany do swoich
potrzeb - Przygotuj się na
przyszłość
Dzięki GNSS Spider inwestujesz
tylko w te moduły, które
aktualnie potrzebujesz do
realizacji swoich zadań. Wraz
z rosnącymi wymaganiami
i potrzebami, łatwo dodasz
stacje zwiększające zasięg
sieci lub dodatkowe możliwości
rozszerzające zakres usług.

Usługi do sieciowych pomiarów RTK
Usługi do pozycjonowania
Usługi dla biznesu
Portal internetowy

SpiderNET – Sieciowy RTK
Technologia na MAXa
Korzystanie z oprogramowania GNSS Spider oraz SpiderNET do ciągłego przetwarzania
danych o sieci zapewnia stałą wysoką dokładność i lepszą wydajność pomiarów RTK w całej
sieci. Pozwala to na zwiększenie odległości między stacjami referencyjnymi, a więc pokrycie
dużych obszarów minimalną ilością stacji. Poprawki Leica MAX i inne metody dostarczają
spersonalizowane usługi w szerokim zakresie formatów z wydajnością i niezawodnością,
których potrzebujesz.
Jak to działa Wysoka dokładność i MAXymalna
szybkość pomiarów
Najnowocześniejsze jądro obliczeniowe
SpiderNET stosuje algorytmy obliczeniowe zerowej różnicy i sprawdzoną
technologię Leica SmartCheck, aby
zapewnić maksymalną wiarygodność
i wydajność pomiarów. Cały proces
przebiega w sposób ciągły i automatyczny, zapewniając wysokiej jakości
poprawki RTK i DGPS w celu maksymalizacji procesu pomiarowego w terenie.
System wykorzystujący nadmiarowość
danych na wypadek awarii, które mogą
zostać wykorzystane do rekonfiguracji,
jest łatwy do ustawienia, zapewniając
ciągłą dostępność poprawek bez
żadnych przestojów.

Twoje korzyści
Dla dostawców usług:
nnCiągłe działanie nawet podczas prac
konserwacyjnych
nnNajlepsza niezawodność dzięki Leica
SmartCheck
nnWiarygodność dzięki przetwarzaniu
nadmiarowych danych
nnPodgląd na żywo odbiorników ruchomych na mapie
Dla użytkowników odbiorników
ruchomych:
nnZwiększony zasięg i dostępność
poprawek
nnSzybsze nawiązywanie połączenia
z satelitami
nnSzybsza praca
nnNiezmiennie wysoka dokładność

Poprawki sieciowe można przesyłać
w formacie RTCM V3.1, a także
za pomocą wielu innych metod
i formatów, które są obsługiwane
przez szereg odbiorników ruchomych.
Korzystając z Leica SmartStation,
nawet tachimetr może korzystać
z sieciowych poprawek RTK.
Bez względu na to, jaka metoda
zostanie użyta, niezależnie od
realizowanego zadania, SpiderNET
oferuje większy zasięg, niezmienną
dokładność, wyższą niezawodność
i szybsze rozpoczęcie pomiarów RTK,
co zwiększy Twoją wydajność.

MAX - Rozszerzamy standardy
Poprawki sieciowe Leica MAX
zapewniają wyższą wydajność
w porównaniu do wszystkich innych
znanych metod wykorzystujących
sieciowe poprawki RTK, szczególnie
w połączeniu z odbiornikami
ruchomymi korzystającymi z technologii Leica SmartRTK. Ta metoda
idealnie nadaje się do usług związanych z odbieraniem i wysyłaniem
danych, a także tylko do ich wysyłania. Leica MAX wykorzystuje jedyny
w pełni zatwierdzony format RTCM
V3.1 - standard prowadzony wspólnie
z Leica Geosystems - lidera w branży
instrumentów do pomiarów GNSS.
i-MAX - Dostosowane poprawki
MAX
Leica i-MAX dostarcza spersonalizowane poprawki RTK do odbiornika
ruchomego z najbliższej stacji
w różnych formatach, jest idealny
do obsługi starszych odbiorników
GNSS. Wyniki są zawsze możliwe
do odtworzenia z wykorzystaniem
rzeczywistej stacji referencyjnej.
Wirtualna stacja referencyjna
(VRS)
Metoda VRS wykorzystuje poprawki
sieciowe i przekształca dane
pochodzące ze stacji referencyjnych
oraz położenie, tak jakby były
dostarczane przez wirtualną stację
znajdującą się w pobliżu odbiornika
ruchomego. Dzięki różnym formatom
komunikatów, poprawki te są
odpowiednie dla odbiorników
ruchomych, które obsługują tę
metodę.
FKP – Flächen-KorrekturParametr
FKP lub "Parametry korekcji obszaru"
działają zarówno w trybie wysyłania,
jak i w trybie dwukierunkowym,
są odpowiednie dla kompatybilnych
odbiorników ruchomych.

Spider Business Center
Innowacyjny portal internetowy
Portal internetowy Spider Business Center to zintegrowane i bezpieczne rozwiązanie do
subskrypcji online i zarządzania wszystkimi usługami w sieci GNSS. Płynnie integruje usługi
GNSS Spider i SpiderWeb, pozwala uzupełnić te usługi o własną wartość dodaną.
Spider Business Center oferuje Tobie i Twoim klientom narzędzia do przeglądania, subskrypcji
i zarządzania usługami do pomiarów RTK i przetwarzania danych. Oprogramowanie jest
przeznaczone do monitorowania wykorzystania usług, kontroli stanu sieci i odbiornika
ruchomego oraz do pomocy w zakresie wsparcia technicznego i rozliczania subskrypcji.
Skraca czas potrzebny na administrację, obniżając w ten sposób koszty operacyjne i utrzymania
sieci. Korzystając z oprogramowania Spider Business Center możesz w pełni skoncentrować się
na rozwoju swojej firmy i osiągnąć najlepszy zwrot z inwestycji (ROI).

Twoje korzyści
Jedno rozwiązanie dla wszystkich sieciowych usług GNSS
nnScentralizowany, wygodny
i bezpieczny portal internetowy
umożliwiający dostęp oraz
zarządzanie Twoim portfolio
usług
nnDla sieci RTK, post-processingu
i niestandardowych usług
sieciowych

Twórz unikalne pakiety
Oferuj swoje usługi w formie
unikalnych pakietów dających
wartość dodaną klientowi, które
najlepiej pasują do Twoich
możliwości, modelu biznesowego
i potrzeb lokalnego rynku.
nnKorzystaj w pełni z GNSS Spider
i usług SpiderWeb
nnDodaj czas lub atrybuty
geograficzne, które będą
wykorzystywane automatycznie
przez mechanizmy autoryzacji
nnUzupełnij pakiety unikalnymi
korzyściami dla klientów

Pozyskuj potrzebne informacje
Informacje o klientach, w tym
dane dostępowe i informacje
o wykorzystaniu usług są cenne
dla Twojej firmy. Konfigurowalny
formularz rejestracyjny pozwala
na pozyskiwanie informacji od
klientów, których potrzebujesz
do działania i rozwoju firmy.
Dzięki temu, że Spider Business
Center stanowi integralną część
całego rozwiązania, wszystkie
te informacje są bezpiecznie
zarządzane w jednej centralnej
lokalizacji.

nnInternetowy interfejs
umożliwia elastyczny dostęp
w dowolnym momencie
z dowolnego miejsca zarówno
dla klientów, jak i administratorów systemu
nnPełna przejrzystość dla Ciebie
i Twoich klientów w zakresie
bieżących subskrypcji oraz ich
statusu

Bezpieczeństwo i możliwość
dostosowania
Portal Spider Business Center
bazuje na sprawdzonej, bezpiecznej technologii klient-serwer proxy
GNSS Spider i można go płynnie
zintegrować z istniejącymi
portalami internetowymi.
nnUsługi internetowe są dostępne
publicznie
nnWszystkie dane i opcje
uwierzytelniania są bezpiecznie
obsługiwane wewnątrz Twojej
sieci LAN
nnCentralna baza danych umożliwia
wydajną i bezpieczną
archiwizację wszystkich cennych
informacji biznesowych
nnElastycznie zintegruj Spider
Business Center ze swoją stroną
internetową lub zintegruj ją ze
SpiderWeb.

Usługi SpiderWeb
Elastyczne i konfigurowalne,
aby spełnić Twoje oczekiwania
GNSS Spider zapewnia wysoce konfigurowalną
platformę do obsługi infrastruktury GNSS.
Obsługuje zadania związane z pomiarami
geodezyjnymi i GIS, sterowaniem maszyn,
badaniami hydrograficznymi, rolnictwem
precyzyjnym i innymi wymagającymi dokładnych
poprawek w czasie rzeczywistym lub w post-processingu. GNSS Spider może również
zarządzać dużymi sieciami sejsmicznymi
i zapewniać szybki monitoring w czasie
rzeczywistym najważniejszej infrastruktury,
takiej jak budynki, mosty, kopalnie i lotniska.
Dzięki modułowej architekturze można go
łatwo skalować w zależności od zastosowań
i budżetu, zarówno dużego, jak i małego.

Usługi SpiderNET RTK Innowacja, która się liczy
Dzięki GNSS Spider możesz dostarczać poprawki
korzystając z metody, formatu i kanału komunikacji,
który najlepiej odpowiada potrzebom Twoich klientów
(odbiorników ruchomych), a tym samym umożliwia
obsługę dużej ilości instrumentów. Oprogramowanie
obsługuje różne standardowe formaty branżowe,
takie jak RTCM oraz technologie, jak Ntrip, aby
zapewnić najlepszą kompatybilność z systemami
klienta.

Automatyczne i zaawansowane usługi RTK
nnGNSS Spider może automatycznie określić najlepszą
stację lub komórkę sieciową dla każdego odbiornika
ruchomego. Znając lokalizację odbiornika ruchomego, optymalne rozwiązanie jest gwarantowane
nawet podczas przemieszczania się w sieci.
nnZawsze bądź na bieżąco dzięki komunikatom RTCM,
które zapewniają natychmiastową automatyczną
informację zwrotną od sieci / operatora do użytkowników w terenie.
nnInformacje związane z układem odniesienia i geoidą
są zarządzane centralnie i dystrybuowane online do
odbiorników ruchomych. Dzięki temu konfiguracja
odbiornika jest łatwa dla zespołów terenowych,
pomaga w utrzymaniu spójności danych i zwiększa
szybkość pomiarów w terenie.
nnGNSS Spider obsługuje szeroką gamę usług RTK
korzystając z różnorodnych metod, formatów,
technologii komunikacyjnych i sposobów
uwierzytelniania.

SpiderWeb –
Usługi dostępne przez Internet

Spider Positioning
Usługi

Leica SpiderWeb to zaawansowane rozwiązanie do
wygodnej prezentacji danych sieciowych i kompleksowego post-processingu danych przez Internet.

Korzystając z przesyłanych strumieniowo lub okresowo pobieranych danych, moduł Spider Positioning
automatycznie i stale oblicza współrzędne stanowiska
podczas pomiarów RTK lub w trakcie post-processingu. Dzięki sprawdzonym algorytmom przetwarzania,
dostosowanym do zadań związanych z monitoringiem, Spider Positioning zapewnia doskonałą
dokładność i niezawodność nawet w przypadku
jednoczęstotliwościowych odbiorników.

Wartość dodana usług - bezpieczne zarządzane
SpiderWeb płynnie integruje się z Spider Business
Center umożliwiając bezpieczną rejestrację
i logowanie użytkowników do usług.

Usługa RINEX Jobs
Zaawansowane funkcje zarządzania pomagają
w wygodnym dostępie i automatycznym żądaniu
danych dla pomiarów długoterminowych.
Wirtualny RINEX
Bazując na zaawansowanej technologii SpiderNET,
wirtualny RINEX pozwala Twoim klientom korzystać
z poprawek sieciowych również podczas post-processingu.
Usługa obliczania współrzędnych
Usługa automatycznego obliczania współrzędnych
wraz z ich poprawkami dostarcza dokładnie obliczone
pozycje na podstawie danych przesłanych przez
klienta. Wyniki są wysyłane przez e-mail w układzie
WGS84 lub lokalnym.

Zintegrowane rozwiązanie do monitoringu
Wyniki uzyskiwane za pomocą Spider Positioning
mogą być wykorzystywane w Leica GeoMoS i / lub
Leica SpiderQC do dalszej analizy przemieszczeń,
integracji z innymi sensorami i powiadomieniami
opartymi na konfigurowalnych wartościach
granicznych.
Zaprojektowany, aby pasował do Twoich zadań
Jakiekolwiek przemieszczenia musisz monitorować,
oprogramowanie Spider Positioning oferuje obliczenie
optymalnego rozwiązania w czasie rzeczywistym lub
podczas post-processingu. Spider Positioning może
być również wykorzystywany do monitorowania
spójności stacji referencyjnych i monitoringu
strukturalnego - mostów, budynków, wulkanów,
platform wiertniczych, zapór i innych.

Leica GNSS Spider
Elastyczna architektura - niezawodna
i bezpieczna
Dzięki GNSS Spider masz elastyczność i moc, aby Twoja infrastruktura była taka jak chcesz.
W przypadku sieci RTK, infrastruktura IT jest rzadko budowana od zera. Dlatego GNSS
Spider został zaprojektowany w taki sposób, aby integrować się z istniejącym środowiskiem
IT przy minimalnym wysiłku związanym z instalacją i konfiguracją. Bezpieczeństwo jest
kluczowe dla systemów działających w Internecie i było kluczowym elementem przy
projektowaniu GNSS Spider. Dlatego GNSS Spider obniża całkowity koszt posiadania
systemu, ale nie Twoje bezpieczeństwo.

SBC* Web Proxy
SpiderWeb/FTP

GNSS Spider – najważniejsze
elementy

Firewall

* SBC = Spider Business Center

Serwer główny SBC*

= Baza danych SQL

SpiderQC
Serwer sieciowy

Serwery terenowe
Klastry
(sieciowy processing
danych)

Elastyczność się liczy
Modułowa architektura GNSS Spider umożliwia
projektowanie kompaktowych, scentralizowanych
instalacji sieciowych jak i wysoce rozproszonych,
charakteryzujących się maksymalną niezawodnością
i nadmiarowością danych. Dzięki autonomicznemu
graficznemu interfejsowi użytkownika, administratorzy mogą pracować z odległych lokalizacji, w domu,
a także w głównym centrum sterowania. Łatwo jest
opracować przyjazny harmonogram obowiązków,
który idealnie odpowiada wszystkim zainteresowanym osobom.

Bezpieczeństwo to podstawa
Unikalna technologia serwera proxy GNSS Spider
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas
dystrybucji danych RTK / DGNSS, a także podczas
dostępu do usług na portalu internetowym Spider
Business Center i SpiderWeb. Bezpieczne firewalle
mogą chronić podstawowe systemy i dane, a usługi
nadal są łatwo dostępne przez Internetu.

SPIDER

Dostęp do usług
internetowych

Zintegrowane rozwiązanie
Oprogramowanie Leica GNSS
Spider jest w pełni zintegrowane
z rozwiązaniami Leica dla sieci
referencyjnych i rozwiązaniami
do monitoringu.

Zdalny dostęp

Internet
Współpracuje z odbiornikami
Leica GR10, GRX1200+ i GMX900,
a także z szeregiem starszych
odbiorników GNSS.

Firewall
Użytkownicy RTK

Serwer proxy RTK
Router dostępowy

Leica GNSS Spider współpracuje
z innym oprogramowaniem Leica,
takim jak Leica SpiderWeb do
udostępniania usług sieciowych,
a także Leica GeoMoS i Leica
SpiderQC do monitoringu
i kontroli dokładności.

Oprogramowanie
Anteny

Odbiorniki

Niezawodność jest niezbędna
Serwery GNSS Spider działają jako usługi w systemie
operacyjnym. Są one uruchamiane automatycznie po
ponownym uruchomieniu komputera bez potrzeby
logowania użytkownika. Architektura GNSS Spider
obsługuje nadmiarowe konfiguracje do przetwarzania
danych, a wbudowany mechanizm kontrolny monitoruje wszystkie wątki i operacje.

Niezależnie od tego, czy dostarczasz poprawki z tylko jednej stacji
referencyjnej lub oferujesz wiele usług w ogólnokrajowej sieci RTK innowacyjne rozwiązania dla stacji referencyjnych od Leica
Geosystems to dostosowywane do potrzeb i skalowalne systemy
wymagające minimum interakcji ze strony operatora jednocześnie
zapewniając maksimum korzyści dla użytkownika. Całkowicie zgodne
ze standardami międzynarodowymi, sprawdzone i wiarygodne
rozwiązania od Leica Gesystems bazują na najnowocześniejszej
technologii.
Precyzja, wysoka jakość i wsparcie od Leica Geosystems.
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2010.
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Total Quality Management –
nasze zobowiązanie do
zapewnienia pełnej satysfakcji
Klienta.
Poproś przedstawiciela Leica
Geosystems w Polsce o więcej
informacji na temat programu
TQM.

Klienci Leica Geosystems korzystają
ze wsparcia technicznego i usług
we wszystkich strefach czasowych
i geograficznych. Nasz program
Aktywnego Wsparcia Klienta został
opracowany, by zaspokoić
Twoje potrzeby zarówno, gdy
korzystasz z najprostszego dalmierza
laserowego, jak i najbardziej
zaawansowanych instrumentów.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756
Warszawa
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax.: +48 22 350 59 01
www.leica-geosystems.pl

Odbiorniki:
Leica GR10
Leica GRX1200+
Leica GMX902
Leica GMX901

Usługi sieciowe:
Leica SpiderWeb

Kontrola
dokładności:
Leica SpiderQC

Usługi:
Leica CrossCheck

