Leica Infinity
De brug tussen
het veld en kantoor

Infinity Kantoorsoftware – De juiste
informatie op de juiste plaats
Leica Infinity – de intuïtieve kantoorsoftware oplossing van Leica Geosystems
Landmeten is ook het vermogen hebben om op een flexibele manier om te gaan met data uit het veld en van kantoor en – voor zover
mogelijk – vanaf elke locatie met een snelle toegankelijkheid en naadloze overdracht. Vandaag en meer dan ooit tevoren, moet u ook
kunnen rekenen op een naadloze workflow in al uw projecten. Om in deze behoefte te voorzien, hebben wij Leica Infinity ontwikkeld:
een gebruiksvriendelijk, intelligent software platform dat de deur opent naar ongekende mogelijkheden binnen vele aspecten van uw
workflow. Meer efficiëntie, meer transparantie en gewoon beter.

Nieuwe perspectieven voor uw
project

De meerwaarde van extra controle

Rapporteren en archiveren van uw
resultaten

Ontdek een nieuwe dimensie in landmeetkundige kantoorsoftware. Leica Infinity
maakt het niet alleen mogelijk complexe
datastructuren te verwerken met absolute
precisie, het is bovenal de sleutel om eenvouding toegang te krijgen tot de wereld
van 3D dataverwerking. De overzichtelijke
gebruikersinterface en intuïtieve bediening
van de 3D kaartweergave zorgen ervoor
dat driedimensionale datasets opgenomen
in het veld – en zelfs meerdere scans – nu
kunnen worden weergegeven op uw desktop, sneller worden bewerkt dan ooit tevoren en geïntegreerd worden met andere
meetresultaten – voor snellere beslissingen
tijdens projecten.

Een zorgeloze en snelle afronding bespaart
altijd tijd en geld, met name bij complexe projecten. Daarom is Leica Infinity
zo ontworpen dat het u op elk gewenst
moment direct toegang geeft tot alle
verzamelde ruwe data en met slechts een
paar muisklikken de mogelijkheid geeft
deze data te combineren met verwerkte of
gearchiveerde data en meetresultaten. Bij
een toename of afname van de hoeveelheid meetwerk kunnen uw meetploegen
in het veld snel reageren met behulp van
dataoverdracht, reactietijden worden
verkleind en beslissingen kunnen sneller
genomen worden en vergroten de project
efficiëntie.

Hoe complex uw meting ook is, het is
belangrijk om op de hoogte te zijn van de
status van uw project. Toegang tot ruwe
datastructuren en eenvoudig inzicht krijgen
in wat er is verwerkt en hoeveel werk nog
uitgevoerd moet worden. Leica Infinity
biedt u alle tools voor het documenteren
en rapporteren over individuele stappen
en eindresultaten, hoe lang uw project ook
duurt. Al uw data, verwerkte resultaten
en eindproducten zijn opgenomen in uw
project en zijn toegankelijk wanneer u deze
nodig heeft. Voor meer inzicht in de beslissingen die u heeft genomen.

Ervaar de wereld op een nieuwe manier
 Leica Infinity maakt het mogelijk snel
beslissingen te nemen.
 De moderne gebruikersinterface, naadloze dataoverdracht naar de PC en 3D
weergave vanuit meerdere perspectieven
maakt Leica Infinity de perfecte partner
voor uw high-performance instrumenten.
 3D kaartweergave in het centrale
werkgebied.
 Moderne gebruikersinterface met
consistente look & feel en workflows
binnen alle modules.

3D kaartweergave in het centrale
werkgebied.
Moderne gebruikersinterface met consistente look & feel en
workflows binnen alle modules.

Een naadloze
workflow

verscheidene data formaten
data invoer
verschillende soorten instrumenten
data uitvoer

Leica Infinity – Simpelweg de juiste oplossing
TPS, GNSS, beelden, scans en meer:
zoveel verschillende soorten gegevens komen samen in een project – geen probleem
voor Leica Infinity. Tal van data formaten
kunnen worden bewerkt, gearchiveerd en

geëxporteerd naar CAD toepassingen –
eenvoudig, zonder dataverlies en zonder
enige moeite. Dit is niet alleen voor data
uit verschillende soorten instrumenten
maar ook van meerdere locaties en meet-

ploegen. Leica Infinity verwerkt alle data
op transparante wijze – voor eenvoudige,
automatische en logische workflows en een
sneller overzicht van het gehele project.

Leica Geosystems streeft naar continue verbetering in de wereld van landmeetkundige technologieën. De prestaties van de instrumenten die we vandaag de
dag produceren is beter dan ooit tevoren. De verhoogde functionaliteit moet
echter ook worden weerspiegeld in de algehele workflow tussen veld en kantoor. Dit is de reden voor Leica Infinity.
Hoe sneller beslissingen in het veld kunnen worden gemaakt, hoe belangrijker het is te beschikken over eenvoudige overdracht, verwerking en kwaliteitsborging van ingewonnen data op uw desktop. U bent nu in een positie
de gewenste kwaliteit van elke fase van uw werk te kunnen garanderen. Alle
meetresultaten worden eenvoudig gecombineerd en gearchiveerd – voor volledige traceerbaarheid, transparantie en bewezen efficiëntie in elke uitdaging
die u tegen kunt komen.
When it has to be right.
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