Leica Zeno GIS-series
Eenvoudige mobiele
GIS-oplossing

Uw Visie: eenvoudig mobiel GIS
Welkom bij Leica Zeno GIS
Het kan niet eenvoudiger
Leica Zeno GIS hardware en software
oplossingen; het is eenvoudig. Beheren
en handhaven bezittingen, inspecteren
infrastructuur, reageren op noodsituaties
en uitvoeren metingen en met gemak
incidenten karteren.

4 x eenvoudig mobiel GIS
Invoer/Uitvoer survey metingen
nn Integreer, beheer en verwerk Leica survey metingen
(TPS en GNSS) in een GIS database
nn automatisch gegenereerde kenmerken uit kenmerk
codering

... let us inspire you

Onafhankelijk of u de locatie karteert van een hoogspanningsmast, de
loop van een pijpleiding, de oppervlakte van een gebouw, werkt in het
stadscentrum of platteland; of u wilt nieuwe kenmerken inwinnen,
bijwerken en handhaven van de gegevens van uw bedrijfs Geographic
Information System: Voor het verzamelen, verifiëren en bijwerken van
geografische gegevens of een survey van civiele infrastructuur modellen,
Leica Geosystems biedt de juiste oplossing –met naadloze uitwisseling
van gegevens tussen veld en kantoor, voor GIS- of CAD-workflow.
Wanneer de gegevens echt tellen, biedt Leica Geosystems de juiste
combinatie van hardware en software: Veld sensoren gebruiken up-todate technologieën, waaronder terrestrische en satelliet data inwinning,
afstand meetapparaten, scanners en luchtvaardige sensoren. Onze breed
toepasbare software oplossingen zijn veld en kantoor compatibel, schaalbaar en flexibel, met de precisie en betrouwbaarheid die u nodig hebt.
When it has to be right.
Illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden.
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