Leica iCON office
Oprogramowanie do przygotowywania danych budowlanych
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Leica iCON office
Oprogramowanie biurowe dla budownictwa

Skuteczne zarządzanie pomiarami terenowymi podczas inwentaryzacji, tyczenia lub pracy z systemami do
sterowania maszyn zależy od przygotowania i spójności danych projektowych. Oprogramowanie używane
do przygotowywania danych projektowych, wykorzystywanych do pomiarów i systemów sterowania maszynami musi zachowywać wspomnianą spójność, gdy dane projektowe dostarczane są w formie papierowych planów lub cyfrowych modeli 3D. Leica iCON office to pakiet oprogramowania do całościowego
przygotowania danych, ich edycji i raportowania – spełnia te wymagania i oferuje dużo więcej.
iCON office mówi językiem Twoich projektów
Filozofia Leica Geosystems polega na wykorzystaniu
możliwie najkrótszej drogi do realizacji projektu. Dzięki
bliskiej współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi firmami
projektującymi oprogramowanie, Leica Geosystems stworzyła oprogramowanie zdolne do importu i eksportu danych
w formatach, które stały się standardem w branży, a także w
formatach wykorzystywanych tylko w określonych regionach.
Te formaty to m. in:
n
n
n
n
n
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AutoCAD DWG
AutoCAD DXF
LandXML
MX / Moss
REB
Ispol

Pracuj z różnymi modelami projektowymi
W oprogramowaniu Leica iCON office możesz wykorzystać
wiele różnych elementów projektowych, od prostych kilometraży dróg do bardziej złożonych osi drogowych, przekrojów
poprzecznych lub warstw, a także cyfrowe modele terenu i
mapy umieszczane w tle.
Wyślij swoje dane projektowe do wszystkich maszyn i
urządzeń pomiarowych
Oprogramowanie Leica iCON office jest kompatybilne
z wieloma różnymi systemami do sterowania maszyn.
Obsługuje systemy oraz instrumenty pomiarowe produkowane przez Leica Geosystems i inne firmy.
Oszacuj koszta pracy korzystając z analizy objętości
Moduł do obliczeń terenowych pozwala na prowadzenie
dokładnych obliczeń objętości między dwoma powierzchniami, lub między powierzchnią a zadaną wysokością celem
oszacowania kosztów prac ziemnych. Moduł ten oferuje
pełną kontrolę modeli terenowych używanych do obliczeń,
wraz z granicami i liniami załamania.

Szybkie i łatwe do utworzenia raporty na temat kontroli
dokładności
Leica iCON oferuje różnorodne raporty dotyczące kontroli
dokładności. Na przykład, naciskając jeden przycisk możesz
utworzyć raport kontroli statystycznej i tolerancji odchyłek od
powierzchni projektowanej.
Oszczędzaj czas i pieniądze
Pakiet Leica iCON office oferuje łatwy w obsłudze interfejs,
który pozwoli Ci wdrożyć się do płynnej pracy z programem
w bardzo krótkim czasie. Skorzystaj z pakietu samokształcenia dostarczanego wraz z oprogramowaniem, lub z darmowego rocznego wsparcia technicznego, które obejmuje
licencja. Oprócz łatwego w obsłudze interfejsu, Leica iCON
office pracuje w sposób, do którego jesteś przyzwyczajony,
wykorzystuje silnik AutoCAD® do otwierania i edycji rysunków AutoCAD®.
Bierz przykład z najlepszych firm w branży
Wiele z najbardziej skomplikowanych projektów budowlanych zostało zrealizowanych przy użyciu naszej technologii:
n Most Öresund łączący Szwecję i Danię
n Projekt gazociągu i rurociągu do pola Snövit, Norwegia
n Projekt kolei dużych prędkości, Tajwan
n Projekt tunelu SSSP, Arabia Saudyjska
n Projekt budynku mieszkaniowego Turning Torso, Szwecja
n Projekt tunelu Hallandsås, Szwecja
n Elektrownia wodna Urra, Kolumbia
n Projekt autostrady Western Sydney Orbital, Australia
n Projekt portu Ngqura, Południowa Afryka
n Projekt autostrady A2, Polska
n Projekt tuneli metra w New Delhi, Indie

intelligent COn struction

Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Zawsze, gdy budujesz drogi, mosty, tunele lub budynki, instrumenty z serii
iCON ułatwią Ci realizacje zlecenia. Leica iCON to więcej niż seria nowych
produktów lub oprogramowania, Leica iCON pozwoli Ci zwiększyć wydajność pracy i zyskowność Twojego biznesu usprawniając metody pracy.
Dzięki zrozumieniu budownictwa stworzyliśmy znakomite rozwiązania:
 Dostosowane do potrzeb użytkownika
 Wszechstronne i całościowe
 Łatwe w obsłudze
 Bardzo wydajne
When it has to be right.

Leica iCON office
Dodatkowe moduły
Drogi
Model terenu
Obliczenia objętości
Wyrównanie sieci
Tunele
Baza punktów

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Leica iCON build
Custom-built Solutions for
Building Construction
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Leica iCON build
Broszura

Total Quality Management –
Nasze zobowiązanie do
zapewnienia pełnej satysfakcji
Klienta
Poproś przedstawiciela Leica
Geosystems o więcej informacji
na temat programu TQM.
Wymagania systemowe
System operacyjny: Windows XP, Vista, 7
Procesor: 1000 MHz lub szybszy,
taki jak Intel Pentium/Celeron, AMD
K6/Athlon/Duron, lub kompatybilny
Pamięć RAM: min. 512 MB lub więcej
Monitor: 1024x768 lub lepszy
Grafika: Karta graficzna z akceleracją
sprzętową 3D
Windows to zarejestrowany znak handlowy
Microsoft Corporation. Inne nazwy i
znaki handlowe nalezą do odpowiednich
właścicieli.

Leica Geosystems sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl

Efficient
Excavating Solutions

Leica iCON site
Custom-built Solutions for
Site Construction

intelligent
C On s t r u c t i o n

Leica iCON site
Broszura

Leica Excavating
Broszura z rozwiązaniami

Więcej informacji na temat produktów i usług Leica iCON
znajdziesz na: www.leica-geosystems.com/icon

