Leica Captivate
Be Captivated

Leica Captivate –
Ikke kun se data, oplev data
Aldrig før har måleteknologi leveret sådan en intuitiv oplevelse eller simpel navigation. Utrolig nem software, instrumenter du har tillid til,
hjælp kun et klik væk - tilsammen danner disse en altomfattende løsning til dine mest udfordrende krav.
Leica Captivate er den nye software til de berømte Leica Nova og Viva måleinstrumenter. Med velkendte apps og touch-teknologi, kan du
nu opmåle og håndtere komplekse data med lidt mere end et simpelt swipe.

Dominerende præstation gennem problemfri integration

Trinløs bygge bro fra felten til kontoret

Customer care er kun et klik væk

Den næste generation af Leica Nova og
Viva måleinstrumenter bliver verdens
første selvlærende totalstationer og
multistation med Leica Captivate. Omdanne
Leica Viva GNSS erfaring, engagerende
software slutter ultimative GNSS modtager
innovation med en industri-første 3D
bruger fordybelse. Leica Captivate
moderniserer Leica Nova skanning
oplevelse, for første gang at sammenlægge
overlay af målte punkter, 3D-modeller og
punkt skyer i en enkelt visning.

Mens Leica Captivate opfanger og modeller
data i felten, Leica Infinity behandler
oplysningerne tilbage på kontoret. En glat
dataoverførsel sikrer projektet bliver på
sporet. Leica Captivate og Leica Infinity
arbejde sammen til at slutte tidligere
undersøgelsesdata og redigere projekter
hurtigere og mere effektivt.

Gennem Active Customer Care (ACC), et
globalt netværk af erfarne fagfolk er kun et
klik væk til mesterligt, at guide dig gennem
ethvert problem. Eliminer forsinkelser
med overlegen teknisk tjeneste,
afslutte job hurtigere med fremragende
konsulentbistand, og undgå kostbare
genbesøg med online-tjenesten til at sende
og modtage data direkte fra felten. Styr
dine omkostninger med et skræddersyet
Customer Care Package, der giver dig ro i
sindet du er dækket overalt, når som helst.

ROBUST PRISVINDENDE DESIGN
Høj beskyttelse IP68
Tildelt en Honourable Mention i Red Dot
Præmier: Produkt Design
Udvidelsespakke tillader fremtidige moduler at
kunne bruges
MEGET SYNLIG SKÆRM
5“ WVGA farve touch skærm
KRAFTIG PROCESSOR POWER
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-A9
processor
Integreret POWERVR™ SGX540 grafik
accelerator
INTEGREREDE EKSTERNE ENHEDER
Fuldt integreret radio og antenne for lang rækkevidde
robot totalstation kontrol
Integrated DISTO™
3.75 G modem, WLAN og Bluetooth®
5MP kamera og blitz
Kompas, tilt og accelerometer
FANTASTISK 3D VIEWER
Zoom, pan, orbit og vindue
Live stream video overlay (fra billede total
stationer)
Fuld data interaktion
ENKEL, KONSEKVENT BRUGERGRÆNSEFLADE
Fantastisk design
Swipe for at vælge jobs og apps
Tilpasset home-skærm
Overgange og animationer

Bredere skærm, klarere data,
magt i dine hænder
Vælg 10.1" skærm tablet til helt at fordybe dig i data - du har
magt til at beherske ethvert job i dine hænder.
Leica CS35 slanke og alligevel robust design og høje ydeevne gør
det muligt at arbejde komfortabelt og ved høj hastighed. Interagere
med data som aldrig før med en stor skærm der er synlig under alle
forhold. Kører Windows, kan Leica CS35 tilpasses til dit kontor i én
enhed med den ekstra bonus af fuldstændig mobilitet.

Leica Captivate Experience fordyber dig ud over de data med engagerende
software, berømte høj præcision måleinstrumenter og betroede tjenester.
Gennem enkle touch, er styring af komplekse data gjort overordentligt
behageligt og handlingsrettede.
Be Captivated.
Revolutionering af verden med måling og undersøgelse i næsten 200 år, Leica
Geosystems skaber komplette løsninger til fagfolk over hele planeten. Kendt for
første klasse produkter og innovative løsnings udvikling, fagfolk i et mangfoldigt
mix af industrier, såsom luftfart og forsvar, sikkerhed, konstruktion og
produktion, har tillid til Leica Geosystems for alle deres geospatiale behov. Med
præcise og nøjagtige instrumenter, sofistikeret software og pålidelige tjenester,
Leica Geosystems leverer værdi hver dag for at de kan forme fremtiden for vores
verden.
Leica Geosystems er en del af Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.
com), en førende global leverandør af informationsteknologi, der driver
kvalitet og produktivitetsforbedringer på tværs af geospatiale og industrielle
virksomhedsapplikationer.
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Video tutorials er tilgængelige på:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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