Leica TruView Cloud
Dane cyfrowej rzeczywistości —
w każdym miejscu, o każdej porze,
na każdym urządzeniu

Niedościgniona łatwość obsługi, możliwości rozbudowy
i udostępniania danych
Leica TruView to wiodące oprogramowanie do łatwego
i intuicyjnego udostępniania chmur punktów, modeli
projektowych, znaczników i innych elementów. TruView
Cloud to całkowicie nowe oprogramowanie oferowane jako
usługa dostępna za pośrednictwem nowej platformy Leica
Cyclone Cloud — pierwszego w swoim rodzaju internetowego
centrum chmurowych usług rzeczywistości cyfrowej. TruView
Cloud ułatwia wykorzystanie rozwiązań korporacyjnych
z rodziny produktów TruView dzięki modelowi subskrypcji
i ofercie hostowanej Leica Geosystems. Teraz nawet firmy
bez działu IT mogą łatwo wdrożyć usługę i zarządzać
wszystkimi swoimi użytkownikami z jednej, bezpiecznej,
prostej w obsłudze i potężnej platformy.

leica-geosystems.pl

CECHY I KORZYŚCI
n Dostęp z dowolnej przeglądarki lub urządzenia bez konieczności
instalacji oprogramowania lub aplikacji; iOS, Android — telefony,
tablety, laptopy i komputery stacjonarne
n Zakładanie portali i kont użytkowników z bezpiecznym loginem
n Zsynchronizowane i udostępniane znaczniki umożliwiają łatwą
współpracę między użytkownikami na całym świecie
n Zaawansowane zarządzanie użytkownikami, w tym zgodność
z Active Directory i LDAP
n Łatwe przeciąganie i upuszczanie danych TruView lub publikacja
bezpośrednio w TruView Cloud
n Przeciąganie i upuszczanie uniwersalnych plików rzeczywistości
cyfrowej Leica Geosystems (LGS) zgodne ze wszystkimi produktami*
n Wiele opcji publikowania i wyświetlania, w tym obrazy
o wysokiej rozdzielczości 5K oraz chmury punktów true color,
z intensywnymi kolorami, w skali szarości i w podczerwieni
n Integracja GeoTagów z systemami informacji o obiektach
n Publikowanie modeli 3D z Cyclone jako element TruView,
aby wyświetlać projekty w kontekście innych obiektów
n Oprogramowanie jest kompatybilne z danymi pochodzącymi
z dowolnego sensora - platformy do skanowania kinematycznego, skanery ręczne i lotnicze

Leica TruView Cloud
Lepsza współpraca

Kompleksowe kontrola
użytkowników
Rozwiązanie dla przedsiębiorstw
obsługiwane i zarządzane przez
Leica Geosystems

Wszystkie usługi
w jednej chmurze

Bezpieczeństwo
i niezawodność działania konta

Szybkie wdrożenie
usługi
Scentralizowane zarządzanie
subskrypcjami i ich odnawianie

Leica TruView Cloud to idealne oprogramowanie do
przeglądania, pomiarów i udostępniania danych cyfrowej
rzeczywistości. Oprogramowanie jest dostępne w dowolnym
miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu. Intuicyjność obsługi
TruView została połączona z równie intuicyjnym sposobem
uzyskania dostępu do danych. Wystarczy zalogować się na
swoje konto Cyclone Cloud, wdrożyć produkt i natychmiast
rozpocząć udostępnianie. Dzięki bardzo wysokiej
niezawodności oraz zaawansowanym funkcjom
administracyjnym i kontroli użytkowników nigdy nie będziesz
martwić się, kto ma lub nie ma dostępu do Twoich danych.
TruView Cloud pozwala każdemu użytkownikowi nawigować
na skanie poprzez jego przesuwanie, obracanie i powiększanie.
Dodatkowo możesz dodawać notatki, znaczniki, GeoTagi
i hiperłącza, aby z łatwością komunikować się z innymi
użytkownikami. Wizualizuj projekty na tle innych obiektów
dołączając swoje modele Cyclone podczas przesyłania danych
do TruView.
Dzięki subskrypcjom TruView Cloud możesz kupować tylko te
elementy, których potrzebujesz i łatwo zwiększać skalę
działania z każdym nowym projektem lub spełniać rosnące
oczekiwania klientów. Subskrypcje TruView Cloud są elastyczne i mogą zostać rozbudowane zgodnie z Twoimi potrzebami.

* Brak zgodności z TruView Local

SZYBKA PRACA
Oprogramowanie Leica TruView Cloud może zostać szybko
i łatwo wdrożone oraz rozbudowane. Potrzebujesz zaledwie
kilku minut od pierwszego logowania do osiągnięcia pełnej
funkcjonalności oprogramowania. Szybko udostępniaj dane
i natychmiast współpracuj z innymi użytkownikami dzięki
automatycznej synchronizacji znaczników i innych elementów.
DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
TruView Cloud to rozwiązanie klasy korporacyjnej, które może
zostać bardzo mocno rozbudowane i dostosowane do
rozmiarów realizowanych projektów oraz potrzeb użytkowników. Niezależne portale, w nieograniczonej ilości, mogą być
konfigurowane na portalu administracyjnym TruView Cloud.
Przypisuj różne społeczności składające się z nieograniczonej
liczby użytkowników i projekty do poszczególnych portali.
Przydzielaj dostęp dla każdego użytkownika osobno.
ŁATWA OBSŁUGA
TruView Cloud likwiduje przeszkody na poziomie informatycznym, więc firmy o dowolnej wielkości i możliwościach mogą
używać i utrzymywać rozwiązania korporacyjne. Użytkownicy
nie muszą instalować żadnej aplikacji ani programu. Wystarczy
odwiedzić wskazany adres URL i uzyskać dostęp do danych
cyfrowej rzeczywistości TruView z komputera, dowolnego
smartfona lub tabletu.
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Leica Cyclone TruView
PUBLISHER
Publish to any TruView platform

Leica TruView Enterprise

Digital reality experience in
your own private cloud

Leica Cyclone Cloud
Digital reality SaaS platform

TruView

TruView
Enterprise

required, simply point and click to access a wealth of 3D
information from any web-enabled desktop, laptop or tablet.*
Leica Cyclone TruView PUBLISHER lets your take advantage

Speed to collaborate in real time

Scale to accommodate your data

Simple to Share and Navigate

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

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
are saved and synced in real time,
allowing you to collaborate with your

unlimited number of sites and users
allowing you to bundle numerous projects
under a single portal. Robust user
controls including portal access and roles
let you control who sees what and who
can change and edit data to ensure its

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.
Even GeoTags and Hyperlinks are as simple
as a click or tap of the finger on touch

users around the world via the TruView
experience.

integrity.

screen devices. TruView Enterprise is
localised in a variety of languages to
accommodate global users.
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Leica TruView
Enterprise
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of the capabilities of all three TruView platforms depending
on you and your clients’ needs.
Whether you choose the lightweight TruView web plugin or
the robust, self-managed TruView Enterprise, Cyclone
TruView PUBLISHER is your route to TruView - the industry’s
most flexible and intuitive digital reality data viewer.
No matter which TruView viewing platform you chose, your
users will gain access to a diverse set of tools to aid in
visualisation and collaboration, including measurement,
markups, snapshots, GeoTags and Hyperlinks.
Using TruView is intuitive - no CAD or 3D experience

If you plan to publish to JetStream as well, consider Cyclone
PUBLISHER Pro to publish all your data with a single, simple
license.
FEATURES AND BENEFITS
 Cyclone TruView PUBLISHER allows for the publication of
TruView*.tvg datasets for simple, drag-and-drop use in TruView
Enterprise as well as HTML, image and 3D information for use in
the TruView ActiveX plugin for Internet Explorer
 Publish from Cyclone REGISTER or Cyclone REGISTER 360
 TruView Cloud users can take advantage of direct export options
from Cyclone REGISTER products without a TruView PUBLISHER
license or accept*.tvg data from third parties
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Leica Cyclone
TruView
Publisher

Leica Cyclone Cloud is an all-new, centralised, online
administration portal for Leica Geosystems’ new cloudbased software services. These services are designed to
bring speed, scale and simplicity to the digital reality
capture market. Now you can access and deploy new and
add-on cloud-based services from one portal, with one login
and simplified license handling - even manage users and

FEATURES AND BENEFITS
 Centralised portal for activation of all your digital reality
cloud-based software service products from Leica Geosystems
 Rapid deployment of services with simplified license handling
 Rapid deployment of services to your preferred data centre
location for optimal performance - no IT expertise needed
 Secure sharing with anyone from anywhere
 Flexibility on all fronts - pricing, user-rights and hosting

control permissions from anywhere you have an internet
connection. Rapidly deploy all your cloud services without
the need for IT knowledge. All services are hosted by Leica

 Fast, easy and scalable thanks to cloud hosting and a
subscription-based model
 Cloud services integrate with other Leica Geosystems software
- publish directly to your cloud service with simple user account

Geosystems for a secure and trusted enterprise-level cloud
service option with exceptional “time-up” dependability.

credentials
 Same enterprise-level solutions and dependability, made simple
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Leica Cyclone
Cloud

