Leica Cyclone REGISTER 360
Moc Cyclone w bardziej
przystępnej formie

DLA POCZĄTKUJĄCYCH I EKSPERTÓW
Oprogramowanie Cyclone REGISTER 360 umożliwia łatwiejszą
pracę użytkownikom na każdym poziomie umiejętności,
dokładniejsze opracowanie projektów, wizualizację w bardziej
szczegółowy sposób i efektywniejszą współpracę. To użytkownik
znajduje się w centrum swoich projektów.

Leica Cyclone REGISTER 360 zapożycza łatwość obsługi od
Leica BLK360, sprawność działania od RTC360
i jednocześnie zachowuje skalowalność oferowaną przez
skanery z serii ScanStation P dostarczając proste, ale
niezawodne rozwiązania do łączenia chmur punktów.
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Niezależnie od tego, czy zostanie wdrożone jako samodzielne
rozwiązanie, czy jako część kompleksowego zintegrowanego
rozwiązania do opracowywania skanów laserowych, Cyclone
REGISTER 360 to najszybsze i najłatwiejsze w obsłudze
oprogramowanie umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania za
pierwszym razem. Oprogramowanie dostępne jest dla wszystkich
klientów Cyclone REGISTER z aktywnym pakietem opieki
technicznej lub jako samodzielny produkt.

Profesjonalne raporty na temat łączenia skanów
zawierają informacje określone przez użytkownika,
np. obrazy TruSlicer, zdjęcia, statystyki błędów i inne.

Szybka praca
nnPrzeciągnij-Upuść-Koniec: ładuj i przetwarzaj skany
z większości sensorów naziemnych w jednym prostym
oknie, zachowując najwyższą produktywność.
nnFunkcja automatycznego łączenia zapewnia kompletne
łączenie skanów w przypadku większości projektów.
Użytkownicy mogą dostosować wynik końcowy do potrzeb
projektu.
nnNarzędzie SmartAlign zwiększa szybkość automatycznego
dopasowania skanów podczas importu.
nnWykorzystaj łącza VIS opracowane w oprogramowaniu
Cyclone FIELD 360, aby wstępnie dopasować dane z RTC360
przed importowaniem i optymalizacją.
nnNarzędzie TruSlicer przyspiesza proces najlepszego
dopasowania skanów poprzez wizualną kontrolę wzdłuż osi
X, Y i Z.
Dostosowanie do potrzeb
nnŁatwo zarządzaj projektami zawierającymi od kilku do setek
skanów.
nnGrupowo eksportuj i publikuj dane w formie gotowego
raportu na temat łączenia skanów lub w formie danych
TruView do wykorzystania lokalnego, sieciowego lub
internetowego. Jednym kliknięciem eksportuj dane do
JetStream* i/lub w formatach E57, PTX, PTG, PTS oraz w
uniwersalnym plik rzeczywistości cyfrowej Leica Geoystems
(LGS)*. Udostępniaj dane osobom w biurze i poza nim.
Łatwa obsługa
nnCałkowicie nowe, łatwe do zrozumienia raportowanie
dostarcza wszystkich informacji potrzebnych Tobie i Twoim
klientom do podejmowania trafnych decyzji.
nnKreatrory ze wskazówkami pomagające w pracy nowym
użytkownikom i uproszczony, ale wydajny interfejs.
nnKontrola dokładności wbudowana w serce produktu osiągaj profesjonalne rezultaty bez potrzeby długotrwałego
szkolenia.
nnWizualizuj poprawność i jakość łączenia, aby zminimalizować
błędy i poprawić dokładność.
nnMenedżer wersji ułatwiający śledzenie wprowadzanych zmian.
* Wymagana odpowiednia licencja na
Cyclone PUBLISHER

NAJWYŻSZA SZYBKOŚĆ
Od utworzenia projektu do końcowego raportowania, realizacja
wielu projektów zajmuje zaledwie kilka minut dzięki
wielowątkowym procesom wsadowym i automatycznemu
łączeniu skanów.
PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO WIELKOŚCI PROJEKTU
Cyclone REGISTER 360 z łatwością radzi sobie nawet
z najbardziej złożonymi projektami i eliminuje problemy
związane z łączeniem wielkiej ilości skanów.
PROSTY, JEDNOETAPOWY IMPORT I PRZETWARZANIE DANYCH
Cyclone REGISTER 360 wprowadza proces importowania danych
metodą "przeciągnij i upuść", który obsługuje dane pochodzące
z większości skanerów naziemnych. Cyclone REGISTER 360
obsługuje również dane z Managera Danych BLK360, import
danych przez WiFi z BLK360 oraz projekty Cyclone FIELD 360
z RTC360.
PROFESJONALNE RAPORTOWANIE
Z łatwością dostarczaj profesjonalne produkty. Cyclone
REGISTER 360 generuje szczegółowe raporty na temat łączenia
skanów uwzględniając SiteMap, TruSlice, macierz dokładności,
bezwzględny błąd średni dla każdego pakietu skanów i
powiązań. Oprogramowanie umożliwia wybór grafiki do raportów.
WYDAJNA OCENA I KONTROLA DOKŁADNOŚCI
Ulepszone narzędzie do wizualnego dopasowania skanów,
nowy tryb TruSlicer i narzędzia do kontroli powiązań
zapewniają pełną kontrolę nad projektem w wizualny sposób.
W połączeniu ze szczegółowymi macierzami dokładności
powiązań i łatwymi metodami optymalizacji dopasowania
skanów masz pewność, że dostarczasz statystycznie dokładne
opracowania, które zostały przez Ciebie skontrolowane.
W PEŁNI WYKORZYSTAJ DANE ZE SKANERÓW LASEROWYCH
Cyclone REGISTER 360 w pełni wykorzystuje wszystkie dane
pozyskane przez skanery z serii P oraz BLK360 i RTC360, w tym
wstępne dopasowanie skanów, zdjęcia, dane zarejestrowane
w podczerwieni i dane kontrolne.
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Leica TruView Cloud
Digital reality data - anywhere,
anytime, any device

Leica Cyclone REGISTER 360 jest dostępny
w specjalnej wersji dla użytkowników Leica
BLK360 i Leica BLK2GO.

Leica CloudWorx Ultimate
CloudWorx suite for all your
favourite CAD systems

FEATURES AND BENEFITS
n Access from any browser or device with no installation or app

Unparalleled simplicity, scalability and sharing
Leica TruView is the industry-leading software for easily
and intuitively sharing point cloud data, design models,
mark-ups and more. TruView Cloud is an all-new software
as a service available to access through the new Leica
Cyclone Cloud platform - a first of its kind web-based hub
for digital reality cloud services. TruView Cloud makes it
easy to harness the enterprise-level solution of the TruView
family of products thanks to its subscription model and
Leica Geosystems hosted cloud offering. Now, even firms
without a dedicated IT department can easily deploy the
service and manage all their users from a single, secure,
simple-yet-powerful platform.

required; iOS, Android, phones, tablets, laptops and desktops
n Create unlimited portals and users with secure user login
n Shared, synced mark-ups for simple collaboration globally
n Advanced user management, including Active Directory and LDAP
compatibility
n Easy drag-and-drop of TruView data sets or publishing directly to
TruView Cloud from the Cyclone family of products
n Drag-and-drop universal Leica Geosystems universal digital
reality files (LGS) compatible with all products*
n Publish and switch between multiple viewing options including
high-resolution 4K images, true colour, intensity-coloured,
grayscale point clouds and infrared point clouds
n Integrate GeoTags to asset information systems
n Publish 3D models from Cyclone as part of your TruView scenes
to see designs in context
n Compatible with data from any sensor, including mobile
mapping, handheld and aerial platforms

Speed

Scale

Simplicity

Bring increased speed and efficiency to

Unlimited in every sense. Handle projects

No special installation required. CloudWorx

your multi-CAD platform workflows and
reach end deliverables faster. No longer
waste time moving between file formats

and point clouds of any size, across all
supported CAD systems to create
deliverables more simply and deliver

Ultimate works with all your existing
CloudWorx plug-ins to allow you to work
with large data sets from Cyclone and

or worrying about the number of licences
for each of your CAD services - easily
work between CAD systems, producing
drawings and models, performing design
verification, or conducting design with the
same digital reality content. Benefit from

projects more efficiently to clients and
stakeholders - all with a single license.

JetStream point cloud sources to eliminate
tedious export/import transfers. Easily
communicate your results globally with
localised solutions.

higher point cloud performance when
combined with Leica JetStream.
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Leica Cyclone
FIELD 360 ulotka

Leica TruView
Cloud - ulotka

Leica CloudWorx
Ultimate - dane
techniczne

