Leica Captivate
Be Captivated

Leica Captivate –
Data niet alleen zien, maar ook ervaren
Nooit eerder heeft meettechnologie zo'n intuïtieve ervaring en eenvoudige navigatie geboden. Ongelooflijk eenvoudige software,
instrumenten die u kunt vertrouwen, slechts één klik verwijderd van hulp – de combinatie van deze aspecten vormt een overkoepelende
oplossing voor uw meest veeleisende toepassingen.
Leica Captivate is de nieuwe software voor de befaamde Leica Nova en Viva meetinstrumenten. Met vertrouwde apps en
aanraaktechnologie kunt u nu complexe data vastleggen en beheren met niet veel meer dan een simpele swipe (vegen op het scherm).

Toonaangevende prestaties door naadloze integratie

Een brug tussen het veld en kantoor

Slechts één klik verwijderd van ondersteuning aan de klant

De volgende generatie Leica Viva en Nova
meetinstrumenten worden met Leica
Captivate 's werelds eerste zelflerende
total stations en MultiStation. Deze
gebruiksvriendelijke software transformeert
de ervaring met Leica Viva GNSS en gaat
hand in hand met de ultieme innovatie
op het gebied van GNSS-ontvangers met
een 3D gebruikerservaring die nog nooit is
vertoond in de industrie. Leica Captivate
moderniseert de Leica Nova scanervaring,
waarbij voor het eerst gemeten punten,
3D-modellen en puntenwolken in één
weergave worden samengevoegd.

Terwijl Leica Captivate de data in het veld
vastlegt en modelleert, verwerkt Leica
Infinity de informatie op kantoor. Een
soepele dataoverdracht garandeert dat
het project op schema blijft lopen. Leica
Captivate en Leica Infinity werken samen
om eerdere meetdata samen te voegen
en projecten sneller en efficiënter te
bewerken.

Met het Active Customer Care (ACC)
programma bent u slechts één klik
verwijderd van een wereldwijd netwerk van
ervaren professionals die u vakkundig door
elk probleem kunnen loodsen. Elimineer
vertragingen door superieure technische
service, voltooi projecten eerder door
uitstekende adviezen en vermijd dure
sitebezoeken door online service voor
het rechtstreeks verzenden en ontvangen
van data uit het veld. Beheers uw kosten
door een op maat gemaakt Customer Care
Package, wat u de gemoedsrust geeft dat u
altijd en overal geholpen zult worden.

ROBUUST, AWARD-WINNEND ONTWERP
Hoge beschermingsgraad IP68
Eervolle vermelding in de Red Dot
Awards: Productontwerp
Met het uitbreidingspakket kunnen toekomstige
modules worden gebruikt
GOED LEESBAAR SCHERM
5“ WVGA kleuren touchscreen
SNELLE PROCESSOR
OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™A9 processor
Ingebouwde POWERVR™ SGX540 grafische
versneller
GEÏNTEGREERDE RANDAPPARATUUR
Volledig geïntegreerde radiomodem en antenne voor
langeafstandsbesturing
van gerobotiseerd total station
DISTO™ geïntegreerd
3.75 G modem, WLAN en Bluetooth®
5 MP camera met flitser
Kompas, kantel- en versnellingsmeter
INDRUKWEKKENDE 3D WEERGAVE
Zoomen, pannen, 3D-navigatie en venster
Livestream video-overlay (van beelden total
stations)
Volledige interactie met data
EENVOUDIGE EN CONSISTENTE GEBRUIKERSINTERFACE
Mooi ontwerp
Swipen om projecten en apps te selecteren
Aan te passen startscherm
Overgangen en animaties

Breder scherm, duidelijkere data,
kracht in uw handen
Kies de tablet met het 10,1” scherm im volledig op te gaan in
de data - u houdt de controle over elk project in eigen handen.
Het slanke maar robuuste ontwerp en de hoge prestaties van de Leica
CS35 stellen u in staat comfortabel en snel te werken. Werk echt
interactief met de data als nooit tevoren op een groot scherm dat
goed afleesbaar is onder alle omstandigheden. De Leica CS35 draait
onder Windows en stopt uw hele kantoor in één apparaat met het
extra voordeel van volledige mobiliteit.

De Leica Captivate Experience brengt u veel verder dan alleen dataverwerking,
met plezierige software, befaamde hoogprecisie meetinstrumenten en
betrouwbare service. Het intuïtieve touchscreen maakt het beheren van
complexe data ontzettend prettig en effectief.
Be Captivated
Leica Geosystems brengt al 200 jaar revoluties teweeg in de wereld van
metingen en landmeten en creëert totaaloplossingen voor professionals in
de hele wereld. Bekend om de toonaangevende producten en innovatieve
oplossingen, vertrouwen professionals uit diverse segmenten, zoals de
luchtvaart, defensie, veiligheid en beveiliging, bouw en productie, op Leica
Geosystems voor al hun geografische meetbenodigdheden. Met precieze en
nauwkeurige instrumenten, geavanceerde software en betrouwbare services
biedt Leica Geosystems elke dag meerwaarde aan diegenen die de toekomst
van onze wereld vormgeven.
Leica Geosystems is onderdeel van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com), een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier van
informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit van geospatiale en
industriële applicatieprogramma's vergroten.
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Videolessen zijn beschikbaar via:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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