Leica Cyclone TruView
PUBLISHER
Publikuj na dowolnej platformie
TruView
TruView

stacjonarnego, laptopa lub tabletu z dostępem do internetu.*
Leica Cyclone TruView PUBLISHER pozwala wykorzystać
możliwości wszystkich trzech platform TruView w zależności
od potrzeb Twoich i Twoich klientów.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz aplikację internetową
TruView, czy niezawodną, samodzielnie zarządzaną TruView
Enterprise, Cyclone TruView PUBLISHER to Twoja droga do
TruView - najbardziej wszechstronnej i intuicyjnej przeglądarki
modeli cyfrowej rzeczywistości w branży.
Bez względu na to, którą platformę TruView wybierzesz, Twoi
użytkownicy zyskają dostęp do różnorodnego zestawu
narzędzi ułatwiających wizualizację i współpracę, w tym
pomiarów, znaczników, zrzutów ekranu, GeoTagów
i hiperłączy.
Korzystanie z TruView jest intuicyjne - nie wymaga żadnego
doświadczenia CAD ani 3D, wystarczy wskazać i kliknąć, aby
uzyskać dostęp do wielu informacji 3D z dowolnego komputera

leica-geosystems.pl

Jeśli publikujesz dane także w JetStream, możesz rozważyć
korzystanie z oprogramowania Cyclone PUBLISHER Pro, aby
publikować wszystkie dane za pomocą jednej, prostej licencji
i korzystać z uniwersalnego pliku rzeczywistości cyfrowej Leica
Geosystems (LGS), kompatybilnego ze wszystkimi produktami.*
CECHY I KORZYŚCI
nnCyclone TruView PUBLISHER umożliwia publikację zbiorów
danych TruView (TVG) metodą "przeciągnij i upuść" w celu
prostego użycia w TruView Enterprise, a także danych HTML,
obrazów i informacji 3D do wykorzystania w aplikacji TruView
ActiveX dla Internet Explorer
nnPublikowanie danych z Cyclone REGISTER lub Cyclone REGISTER 360
nnUżytkownicy TruView Cloud mogą korzystać z opcji
bezpośredniego eksportu z Cyclone REGISTER bez posiadania
licencji TruView PUBLISHER lub akceptować dane TVG lub LGS
pochodzące od innych podmiotów

Leica Cyclone TruView PUBLISHER
Wybór odpowiedniej platformy TruView

TRUVIEW LOCAL
Darmowa przeglądarka niewymagająca
instalacji, kompatybilna z Internet Explorer.
Idealna do udostępniania modeli TruView
organizacjom nieposiadającym własnej
infrastruktury IT, może być używana jako
narzędzie marketingowe na potencjalnych
klientów. Nie wymaga logowania,
wystarczy uruchomić przeglądarkę.

Przeglądarka
internetowa

Przeglądanie
danych

TRUVIEW ENTERPRISE
Solidna przeglądarka instalowania
w sieci wewnętrznej lub na odpowiednim
serwerze ISP. Konfigurowalny interfejs
i elementy sterujące użytkownikużytkownik sprawiają, że jest to idealna
opcja dla firmy z wieloma jednocześnie
realizowanymi projektami i dużymi
możliwościami i / lub wymaganiami IT.

Wdrożenie

TRUVIEW CLOUD
Bezpieczna przeglądarka działająca
w chmurze, dostępna na serwerze Leica
Geosystems. Konfigurowalny adres URL oraz
nieograniczona ilość portali i użytkowników
sprawiają, że jest to skalowalne rozwiązanie
dla dużych i małych firm, które potrzebują
gotowej przeglądarki chmur punktów "pod
klucz", która nie wymaga specjalistycznej
wiedzy IT ani nakładów na jej rozwój.
Bezpośrednia publikacja danych z Cyclone
i Cyclone REGISTER 360 bez konieczności
posiadania licencji na Cyclone TruView
PUBLISHER (pliki TVG nie będą tworzone).

Pozycje
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Nie dotyczy
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System
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Użytkownicy
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Windows®
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(każdy
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Automatyczna
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Zarządza klient

Dowolny
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przeglądarka
internetowa)

Bez ograniczeń

Automatyczna
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dla wszystkich
użytkowników

Zarządza Leica
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(ważna jest
przeglądarka
internetowa)

Bez ograniczeń
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* Brak zgodności z TruView Local.

TruView

TruView Local

TruView Enterprise
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TruView
TruView Local

TruView Enterprise
TruView Cloud
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Leica Cyclone REGISTER 360
The power of Cyclone,
simplified

Leica TruView Cloud

Leica TruView Enterprise

Digital reality experience in
your own private cloud

Digital reality data anywhere,
anytime, any device

TruView
Enterprise

FOR NOVICE AND EXPERT ALIKE
Cyclone REGISTER 360 empowers users of any skill-level to work
smarter, deliver results more accurately, visualise in more detail
and collaborate more effectively - placing the user at the centre
of their projects.

Speed to collaborate in real time

Scale to accommodate your data

Simple to Share and Navigate

Leica Cyclone REGISTER 360 borrows from the simplicity of
the Leica BLK360 while maintaining the scalability of the

Whether deployed as a stand-alone solution or as part of an
end-to-end integrated laser scanning solution, Cyclone REGISTER
360 is your fastest and easiest option to get the job done right,

Leica TruView Enterprise is the quick and
easy way to share your digital reality
data with anyone, regardless of their

TruView Enterprise scales to meet your
needs. 10 base portals can be assigned
to each client and each can contain an

TruView Enterprise offers your clients a
free, no-installation required way to view
and easily interact with their data from

ScanStation P-Series laser scanners to deliver a simple and
robust point cloud registration solution.

the first time. It is available to all Cyclone REGISTER customers
with active maintenance, or as a stand alone product.

familiarity with 3D. Upload TruView data
sets via a quick drag and drop to share
colleagues in the field or clients around
the world. Snapshots, markups and notes

unlimited number of sites and users
allowing you to bundle numerous projects
under a single portal. Robust user
controls including portal access and roles

anywhere. Simple, point-and-click
navigation, snapshots and markups lets
anyone experience the scene as if they
were there - no CAD or 3D skills required.

are saved and synced in real time,
allowing you to collaborate with your
users around the world via the TruView
experience.

let you control who sees what and who
can change and edit data to ensure its
integrity.

Even GeoTags and Hyperlinks are as simple
as a click or tap of the finger on touch
screen devices. TruView Enterprise is
localised in a variety of languages to
accommodate global users.

leica-geosystems.com

Leica Cyclone
REGISTER 360
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Leica TruView
Enterprise

Speed

Scale

Simplicity

Leica TruView Cloud is quick and easy to

TruView Cloud is an enterprise-level

TruView Cloud has removed IT hurdles so

deploy and scale. From first login and
license activation, to fully-functioning
deployment takes just a few minutes. No

solution that can scale infinitely and
instantly based on the volumes you and
your clients need - publish all your data,

firms of any size and capacity can set up
and maintain an enterprise-level solution.
Users do not have to install any app or

IT hardware, software or specialised
personnel required. Share data quickly
and instantly, sync markups and more for
rapid communication and collaboration to
meet demanding project timelines.

whether it’s a handful of setups, or
thousands. Unlimited, separate portals
can be configured through the TruView
Cloud portal. Assign different
communities of unlimited users to each
portal and assign access on a user-by-

program. Simply visit the URL you
designate and access your TruView digital
reality data from a laptop, desktop
computer, or any smartphone or tablet.
Easily collaborate with stakeholders and
project-manage subcontractors by

user basis.

accepting data from a wide range of
sensors, viewing both point clouds and
models. Just point and click to unlock rich
information.
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Leica TruView
Cloud

