Leica Zeno 20
Meer dan alleen GPS

MEER

TECHNOLOGIEËN

Leica Zeno 20 biedt zoveel meer
De Leica Zeno 20 is zoveel meer dan alleen GPS – het is een samensmelting van baanbrekende technologieën.
Krachtig en gebruiksvriendelijk. Het ultieme werkpaard voor het vastleggen van posities en bijbehorende
kenmerken. Snel en veelzijdig. Het zal uw manier van werken veranderen en uw werkdag productiever maken.

Met vooruitstrevende technologieën in
een opvallend compact apparaat verandert
de Leica Zeno 20 de manier waarop
veldmedewerkers dagelijks hun GIS-data
vastleggen. Zo eenvoudig in gebruik dat
het een onmisbaar gereedschap wordt. Zo
nauwkeurig dat u altijd zeker van uw zaak
bent. En zo productief dat het uw werkdag
zal veranderen.
gamtec en apogeetec, gebaseerd op
geavanceerde lasermetingen en GNSS
technologie, lossen het belangrijkste

gamtec

probleem op waar veldmedewerkers
tegenaan lopen: in moeilijke GNSSomgevingen toch betrouwbare en
nauwkeurige positiegegevens vastleggen.
Een betere satellietontvangst met sterkere
signalen in combinate met de mogelijkheid
om vanop afstand gegevens in te winnen
zorgt voor een radicaal nieuwe, veilige
en tijdsbesparende oplossing met een
landmeetkundige nauwkeurigheid. Dit
instrument is echt eenvoudig in gebruik en
ongeëvenaard in mogelijkheden. De Zeno 20
is simpelweg meer dan alleen GPS.

MEER

IN HET VELD

 Duurzame IP67 beschermingsklasse tegen stof
en water
 Grootste scherm voor veldwerk met de beste
leesbaarheid
 Ergonomisch en gewichtbesparend ontwerp

MEER

FLEXIBILITEIT

 Windows Embedded Handheld (WEH) 6.5.3 of
Android
 Leica Geosystems of eigen software (BYOS: Bring
Your Own Software)
 Volledige keuze in GNSS-configuratie

MEER

VASTLEGGEN

 Geoptimaliseerde GNSS-prestaties
 gamtec: Combinatie van DISTO™ S910 met Zeno 20
overbrugt de kloof waar GNSS niet meer werkt

MEER

EENVOUD

 Uitpakken en direct aan de slag
 Dankzij de eenvoudige opzet van de Zeno 20
software hoeft u geen GIS-expert of
landmeetkundige te zijn om het instrument te
gebruiken - eenvoud zonder beperkingen

MEER

INHOUD

 De Zeno 20 biedt een rechtstreekse integratie naar
het Hexagon Imagery Program en de diensten van
Open Street Maps

MEER

SERVICE EN ONDERSTEUNING

 Profiteer van het wereldwijde servicenetwerk van
Leica Geosystems met 320 servicecentra in 97
landen

MEER

SOFTWARE

 Intuïtieve Zeno Mobile software of volledig
ArcGIS™ geïntegreerde Zeno Field software
 Met Zeno Connect kunt u elke gewenste app
toevoegen

MEER

SOFTWARE

Zeno Mobile – eenvoud zonder beperkingen
 Dankzij het intuïtieve rechtoe rechtaan ontwerp van de
Zeno 20 heeft u geen opleiding meer nodig.
 Meerdere objecten die dezelfde locatie delen, kunnen in
één keer worden gemeten.
 De kaartinteractie met de Zeno Mobile gaat net zo
eenvoudig en intuïtief als het gebruik van een smartphone.
 Dankzij het concept van uitpakken en aan de slag kunt u
flexibel uw veldprojecten starten en de gegevens
verzamelen die u nodig heeft.
 Beheer en verbeter de kwaliteit van de meetgegevens. Zo
nauwkeurig als nodig is – van meter tot centimeter.
 Met één klik toegang tot professionele, hoogwaardige
beelden met het ingebouwde Hexagon Imagery Program.
 Zeno Mobile wordt ondersteund door Zeno Office en werkt
met een breed scala aan GIS-systemen.
 gamtec ondersteunde workflows voor gegevensverzameling.

Zeno Field
Zeno Mobile
Zeno Connect

(Android-versie)

Leica Zeno Field en Zeno Office
 Leica Zeno Field is een OEM-versie van
ArcPad™ en biedt daarnaast: loggen
van ruwe GNSS-data, eenvoudige
verwerking van GNSS-configuraties,
beheer van meetnauwkeurigheden en een
geautomatiseerde workflow tussen veld en
kantoor.
 Leica Zeno Office op ArcGIS™ bevat een
reeks tools voor het beheren en automatisch
verwerken van GNSS- en meetdata binnen
ArcGIS™ Desktop, allemaal binnen uw
vertrouwde ArcGIS™ omgeving.
 Leica Zeno Office is een softwarepakket
voor het onderhouden, beheren en
nabewerken van GIS-, GNSS- en meetdata.
Profiteer van geautomatiseerde import- en
exportfuncties naar een breed scala aan
verschillende formaten, zoals ArcGIS™ gdb,
shapefile, dxf, dgn en dwg.

Zeno Connect – gebruik uw eigen software op de Zeno 20
U kunt nu als volgt eenvoudig uw GNSS-data
beheren op elke manier die u wenst:

Android

Locatiemanager
standaard Android API
 Positie- en satellietinfo

 Combineer met Zeno Connect.

 Geen implementatietijd

 Start met het toevoegen van uw favoriete
apps.

 Geen SDK

NMEA op COM-poort

Windows

 Kies voor het Windows WEH 6.5.3 of Android
besturingssysteem.

 Voor positie alleen NMEApoort
 Verdere functionaliteit
 SDK beschikbaar

MEER

OPLOSSINGEN

Voer uw beheertaken met succes uit door de oplossing te
kiezen die het beste past bij wat u nodig heeft

OS

OS

OS

 Windows Embedded
handheld (WEH) 6.5.3

 Windows Embedded
handheld (WEH) 6.5.3
 Android

 Windows 7 Ultimate

GNSS

GNSS

GNSS

 Ingebouwde GPS: 2-5 m
 GG03: cm tot sub-meter

 cm tot sub-meter

 CS25 plus: GPS: 2-5 m
 CS25 plus met GG03: cm tot sub-meter
 CS25 GNSS plus: cm tot sub-meter

Software (veld)

Software (veld)

Software (veld)

 Zeno Field
 Zeno Connect

 Zeno Field
 Zeno Connect
 Zeno Mobile

 Zeno Field
 Zeno Connect

Software kantoor

Software kantoor

Software kantoor

 Zeno Office

 Zeno Office

 Zeno Office

Service

Service

Service

 Wereldwijde service en 			
ondersteuning

 Wereldwijde service en
ondersteuning

 Wereldwijde service en 			
ondersteuning

 SmartNet satellietpositionering

 SmartNet satellietpositionering

 SmartNet satellietpositionering

MEER

PUBLIEKE
SECTOR








Overheid
Nationaal
Lokaal
Agentschappen
Milieu
Kartering
Defensie

TOEPASSINGEN

NATUURLIJKE
RIJKDOMMEN





Landbouw
Bosbeheer
Mijnbouw
Olie en gas

NUTSVOORZIENINGEN

VERVOER





Wegen
Spoorwegen
Luchthavens
Havens







Water
Rioolwerken
Gas
Elektriciteit
Telecom

Of het nu gaat over het vastleggen van de correcte positie van uw
assets of over het inwinnen van nieuwe objecten: Leica Geosystems
biedt steeds de juiste GIS oplossing om uw gegevens te beheren en
up-to-date te houden.Voor het inmeten, controleren en updaten van
uw ruimtelijke data is onze naadloze gegevensuitwisseling exact wat u
nodig heeft.
Meer dan alleen GPS
Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van
metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals
wereldwijd. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve
oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals
de luchtvaart, defensie, veiligheid en beveiliging, bouw en productie,
op Leica Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden.
Met precieze en nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en
betrouwbare services biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan
diegenen die de toekomst van onze wereld vormgeven.
Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm:
HEXA B; hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende
leverancier van informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit
van ruimtelijke en industriële applicatieprogramma's vergroten.
Illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in Zwitserland – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, 2015.
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Leica Zeno GG03

Leica Zeno 20
More than GPS

ArcPad™ is een gedeponeerd
handelsmerk van Environmental
System Research Institute Inc.
Redlands, USA.
Het ESRI woordmerk is eigendom
van ESRI Inc, USA.
Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn eigendom van
hun respectievelijke eigenaren.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Zwitserland
www.leica-geosystems.com

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology
The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable;

n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a

n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on

n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable

years of knowledge and experience, the GG03

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are

n Seamless and Automated GIS integration
n Quality Control made easy and understandable

seamlessly combined in one easy solution.

Outdoor experience

gamtec

More software

Zeno 20 is tough and built to last.
Lightweight and compact, it fits in
one hand, with the largest, best in
class screen and a dust and water
resistance IP67 rating. An out-of-box
experience, Zeno 20 is ready to work
when you are. Just unpack and go.

Overcome GNSS limitations and
extend productivity. gamtec merges
two great tools, the Zeno 20 and the
DISTO S910, to create a contactless
offset measuring solution, increasing
safety dramatically in the field while
maintaining highest accuracy.

By choosing either Android or
Windows Embedded Handheld
operating systems, users can add
their favourite mobile Apps, such as
the Zeno Mobile, Zeno Field or any
third party software to simplify
workflows and maximise flexibility.

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an

n As handheld: <10 cm accuracy

ergonomic portable device – making it the industry’s

n With external AS10: cm accuracy

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus

n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

supports two setups, as a handheld with a compact

n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole
setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).

Leica Zeno Field

Built for the field
Designed for extreme environments –

The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

Leica Zeno GIS series
The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data

combines a high-performance GNSS SmartAntenna
with complete reliability.

rugged, light-weight, and cable-free.

Leica CS25 GNSS plus

Leica Zeno Field & Office
GIS Software
Datasheet

Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining
an ergonomic, light-weight and compact design
n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™

n Real-Time differential correction made easy

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings),

n Logging of raw data for post-processing to

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with

increase accuracy

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export

n State-of-the-art field mapping tools

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

n Various field controller supported

n Easily exchangeable all-day-battery

Excellent sunlight readability and ergonomics
The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour
transflective touchscreen that can be operated by finger
or stylus. The display has been designed for optimal

n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing
n Hot swappable battery for continuous use
n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker
conditions.

Leica Zeno 20
Datasheet

Leica Zeno Office
Designed for versatile use
Choose the field computer, the field software and
the setup (pole or backpack) to suit your workflow
and budget.

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and
n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX
n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,
such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25
n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica
Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying
data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the
accuracy of your GNSS data.

n Automated field-office workflows: EasyIn and
EasyOut
n Store detailed GNSS quality information in a
GIS database
n Integration of surveying measurements in a

Full Windows® 7 environment
CS25 GNSS plus includes the latest wireless communication technology, allowing GNSS-supported mapping
applications with direct access to the office.

n Integrated high-speed communication standards
(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)
n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

GIS database

Leica Zeno
GG03
Datasheet

Leica Zeno
Software
Datasheet

Leica CS25
GNSS
Datasheet

