GeoSaver

med

GeoSaver er den bedste og mest fleksible måde at indsamle GIS data på. GeoSaver giver bedre overblik, større
sikkerhed og højere produktivitet ved at understøtte dit
arbejde i marken.
Har du meget store krav til nøjagtighed, fx til registrering
af ledninger og stophaner, kan du med GeoSaver Advanced opnå en præcision på 10 cm i nøjagtighed - også
i koten.
Ved andre former for opgaver, som fx registrering af
invasive arter eller vejskader er det ofte nok med en
nøjagtighed på 3-5 meter. Til det formål har vi udviklet

GPS =

bedre data

en effektiv og prismæssigt billigere løsning i form af
Geosaver Basic.
Uanset dine krav til præcision er du med Geosaver sikret
det bedste reaultat, når du skal samle data i marken.
Geosaver er:
•
•
•

Solide hardware enheder fra Trimble
Gennemtænkt GIS software fra Esri
Dansk support på både hardware og software.

GeoSaver er den perfekte løsning til
indsamling og vedligehold af GIS data og
består af Esri’s ArcPad software lagt ind på
en af Trimbles velkendte enheder.
Du kan få GeoSaver i tre forskellige
modeller, Advanced, Standard og Basic.
Hvilken version der passer bedst til dig
afhænger af, hvilken præcision du ønsker
af dine data og hvor meget du ønsker at
efterbehandle data.
Hvilken model der passer bedst til dig
afhænger både af den præcision du
ønsker af dine data samt de krav du har til
indsamlingsmetoderne.
Uanset hvad du vælger får du en
driftsikker løsning, der både er velafprøvet
og fremtidssikret.
GeoSaver er resultatet af et samarbejde mellem Trimble
og Esri på et internationalt niveau og de danske
forhandlere, Geoteam og Informi GIS, på lokalt niveau.

GeoSaver fåes med forskellig konfiguration
alt afhængig af, hvilken nøjagtighed du har
behov for til dine GPS data.

Trimble har mere end 25 års erfaring indenfor forskning
og udvikling i forhold til Global Navigation Satellite
Systems (GNSS) og deres teknologier bliver brugt overalt
på kloden.
Esri har mere end 40 års erfaring med Geografiske
Informations Systemer (GIS) og er verdens mest udbredte
GIS system.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:
Informi GIS på tlf.: 39 96 59 00
eller Geoteam på tlf.: 77 33 22 33
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