Leica Exchange
Przesyłaj swoje dane
łatwo, szybko i bezpiecznie

Bez opóźnień
Gdy tylko skończysz pomiary w terenie, możesz natychmiast
przesłać wyniki do biura w celu szybkiego zweryfikowania danych,
jeszcze przed opuszczeniem terenu przez ekipę pomiarową.
Zespół pracujący w biurze natychmiast rozpocznie przetwarzanie
danych, a w razie potrzeby poprosi o dodatkowe pomiary. Dzięki
temu wyeliminujesz opóźnienia, skończysz pracę szybciej oraz
unikniesz kosztów ponownej wizyty w miejscu pomiarów.
Aktualność
W dynamicznie zmieniającym się środowisku projekty również
podlegają modyfikacjom, dlatego zawsze potrzebujesz najbardziej
aktualnych plików projektowych, aby uniknąć poprawiania
pomiarów. Dzięki Leica Exchange, zespoły projektowe mogą łatwo
wysyłać najbardziej aktualne dane do zespołów pracujących

w terenie, które są natychmiast powiadamiane o aktualizacji. Dzięki
dostępowi do najbardziej aktualnych danych, unikniesz kosztów rewizyt
w terenie.
Natychmiastowe wsparcie					
Zespoły pracujące w terenie stale podejmują decyzje o sposobach
wykonania zlecenia. W większości przypadków zespoły terenowe mogą
samodzielnie podejmować decyzje i kontynuować prace, ale są sytuacje,
kiedy potrzebna jest pomoc specjalisty. Dzięki Leica Exchange, zespół
pracujący w terenie może po prostu wysłać do zespołu w biurze zdjęcie
zrobione za pomocą wbudowanej w instrument kamery i otrzymać
wskazówki, jak kontynuować pracę.

Leica Exchange
Twoje korzyści:
 Optymalizacja pracy
 Większa wydajność
 Maksymalne bezpieczeństwo

Dzięki Leica Assist i innym usługom zwiększysz efektywność swojej pracy, korzystając przy
tym z najnowocześniejszej infrastruktury IT. Ale to wszystko nie wystarczy, jeśli dane nie
będą chronione i zabezpieczone. Dlatego wprowadziliśmy specjalne usługi „Trusted
Services” do przesyłania uwierzytelnionych danych, które gwarantują najwyższy poziom
zaufania i bezpieczeństwo.

Twoje korzyści:
 Łatwa obsługa
 Natychmiastowe
powiadomienia
 Zintegrowany z procesem
pomiaru
 Żadnych ograniczeń
 Rozwiązania biurowe
i terenowe

Łatwe przesyłanie danych między terenem i biurem dzięki Leica Exchange. Roczna
subskrypcja Leica Exchange pozwala na nieograniczoną liczbę transferów danych do
nieograniczonej liczby użytkowników. Wszystko czego potrzebujesz to:
- roczna subskrypcja Leica Exchange
- konto do administrowania Użytkownikami na portalu myWorld
- aktywacja opcji w oprogramowaniu Leica SmartWorx Viva lub Leica Captivate
- oprogramowanie biurowe Leica Exchange
Dostępne są dwie wersje oprogramowania Leica Exchange. Obydwie zapewniają taką
samą wyjątkową funkcjonalność. Aby zacząć korzystać z nowej usługi, zapisz się na
subskrypcję próbną. Dostęp uzyskasz w zakładce myTrustedServices na portalu myWorld.

Twoje korzyści:
 Centralne zarządzanie
Użytkownikami i przeglądanie
statystyk
 Wysyłanie/odbieranie plików
z dowolnego komputera

Dostęp do portalu myWorld uzyskasz z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.
Portal umożliwia zarządzanie Użytkownikami oraz przeglądanie aktualnych statystyk
subskrypcji. Ponadto, myWorld opcjonalnie umożliwia przesyłanie plików z dowolnego
komputera z dostępem do Internetu, bez konieczności instalacji lokalnego oprogramowania.

Leica CS20 i Leica CS35

Przez wbudowany moduł WiFi i/lub
modem 3.5G (GSM/GPRS/UMTS),
kontroler Leica Viva CS20/CS15/CS35
łączy się bezpośrednio z Internetem,
umożliwiając wysyłanie i odbieranie
plików w terenie za pomocą usługi
Leica Exchange.

Leica Infinity

Leica Captivate

Oprogramowanie Leica Infinity jest
zintegrowane z Leica Exchange.
Umożliwia łatwy wybór danych
z komputera lokalnego, nośników
pamięci lub z sieci, które mogą
zostać przesłane bezpośrednio do
dowolnego zespołu pracującego
w biurze lub w terenie. Pracuj
bezpośrednio z danymi bez
ograniczania rozmiaru plików.
Przesyłanie danych jest zoptymalizowane dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, które nie bazuje na serwerach
ftp ani na przesyłaniu danych przez
serwery pocztowe za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail).

Leica Exchange jest zintegrowany
z łatwym w obsłudze oprogramowaniem Leica SmartWorx Viva oraz
Leica Captivate umożliwiającym
pracę z obiektami, a nie pojedynczymi plikami. Po zalogowaniu przez
bezpieczne połączenie, będziesz
natychmiastowo otrzymywać
powiadomienia, gdy otrzymasz
dane. Otrzymasz również możliwość
przesyłania ukończonych zadań
z powrotem do biura.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są
własnością Bluetooth SIG, Inc. i każde
użycie tych znaków przez Leica
Geosystems jest objęte licencją.
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Leica Nova & Leica Viva

Połącz przez BluetoothTM lub WLAN
instrument Leica Nova MS60/TS60
lub Leica Viva TS16 wyposażony
w telefon komórkowy, aby uzyskać
dostęp do Internetu i łatwo
przesyłać oraz odbierać dane
bezpośrednio w terenie za pomocą
Leica Exchange.

