Nauja matavimų koncepcija...
CAD sistema Jūsų darbo aikštelėje...
Matavimas ir braižymas vienu metu...
Nužymėjimas užmerktomis akimis...
Aiškios, ryškios ir didelės ikonos patogiam
darbui...
GPS imtuvo ir el. tacheometro valdymas
vienu metu tame pačiame duomenų faile...
Nužymėjimas užmerktomis akimis...
Paprastas valdymas ir greitai pasiekiamos
reikiamos komandos...
Skirtingi moduliai pagal kiekvieno
poreikius...

...greitam ir kokybiškam darbui!

Programinė įranga X-PAD užtikrina šimtaprocentinį Jūsų
produktyvumą bei lankstumą dirbant lauke. Viena programinė įranga, kuri valdo GPS imtuvą bei elektroninį
tacheometrą vienu metu. Matuokite ir nužymėkite turėdami visus topografinių bei kadastrinių matavimų
įrankius, kuriuos iki šiol turėjo tik biuro programinė
įranga….
Galvojate, kad matavimas ir automatinis
braižymas yra neįmanomas? Tik ne su X-PAD:
inovatyvi braižymo sistema pagal kodus leidžia
Jums matyti brėžinį taškas po taško, be
sudėtingo kodavimo. Turite tai pabandyti!

CAD sistema-tai, ko Jums trūko...
Optimalus meniu išdėstymas bei funkcijos, kurios veikia
lauke. X-PAD yra lauko CAD programinė įranga, sukurta
kompaktiškiems lauko duomenų kaupikliams. X-PAD
automatiškai pasislepiantys ekrano įrankiai, automatinė
kontrolė, padedanti išvengti taškų etikečių persidengimus
ir konteksto funkcijos paremtos pažymėtu objektu.
Dirbdami su
X-PAD savo užrašų knygutę galite palikti biure!

Oficialus X-PAD programinės įrangos
platintojas.
Mus rasite: Laisvės pr. 71B-62, Vilnius
Teiraukitės tel.: +370 5 2794080
www.gpspartneris.lt

Valdykite robotizuotą el. tacheometrą dar
paprasčiau...
Vieno žmogaus sistema - matavimai,
nužymėjimai, kontrolė.
Prizmės paieška ir nuolatinis sekimas.
Visos komandos pilnam robotizuotos stoties
valdymui!

Nužymėjimas užmerktomis akimis...
Su X-PAD nužymėjimas dar nebuvo toks paprastas ir greitas. Garsinė
pagalba leidžia Jums nužymėti tašką net nežiūrint į ekraną, o tuo tarpu
kompasas supaprastiną vizualinę navigaciją. Kitas parodymas orientavimas pagal šiaurę arba saulę nuves Jus tiksliai prie nužymimo
taško be jokių abejojimų. Nereikia naudoti jokių nužymimų taškų sąrašo,
nes X-PAD galite nužymėti tiesiai iš importuoto CAD brėžinio! Kiekvieną
brėžinio elementą: taškus, linijas, arkas ir kiekvieną poziciją grafiniame
matymo lauke galite nužymėti. “10 metrų į priekį,eikite į dešinę”, “pyyp”,
“pyyp”, pažymėkite tašką ir eikite prie kito taško. Koks taškas arčiausias?
X-PAD Jums tai pasakys!

Kiekviena programinė įranga turi COGO
uždavinius, tačiau ne visos jos
yra tokios praktiškos kaip X-PAD. CAD sistemos
jėga, kompleksinės funkcijos
kaip statinių brėžiniai gali būti lengvai sukuriami
ir redaguojami lauke.
Galite atlikti žemės sklypo padalinimą bei
apskaičiuoti kirtimosi taškus ir
nedelsiant juos nužymėti!

