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GYORSAN ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYAN
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A HELYSZÍNI MÉRNÖKI FELMÉRÉS, 
A GEODÉZIA, A BIM MODELL, 
ÉS A HOMLOKZATOKHOZ, 
PREZENTÁCIÓKHOZ, SZÜKSÉGES 
ORTOFOTOGRÁFIA MIND 
EGYSZERRE ÉS EGY HELYEN
KÉSZÜLNE?

MILYEN LENNE, HA?FOTO
GRAMMETRIA

2D CAD
TERVRAJZOK

BIM MODELL
3D MESH

ÉS TEXTÚRA
ORTOFOTÓ

LÉZERSZKEN DRÓN

PONTFELHŐTECHNOLÓGIA





ÁTLÁTHATÓSÁG
A nagysűrűségű felmérés ott jeleskedik igazán, ahol a 
hagyományos módszerek nehezen, vagy egyáltalán 
nem hoznak eredményt. Segítünk Önnek feltárni és 
megérteni bonyolult rendszereket, hogy olyan helyeken 
tervezhessen kiegészítéseket és átalakításokat mérnöki 
magabiztossággal, ahol eddig lehetetlen volt. Legyen 
az összetett gépészet, hiányosan, papíron dokumentált régi 

üzem, vagy nehezen megközelíthető építmény.

bonyolult szerkezetek
gépészeti felmérés

kiegészítés
átalakítás



HOZZÁFÉRHETŐSÉG
A hatalmas adatmennyiség  csupán annyira hasznos, 
amennyire egyszerűen hozzáférhető. Csúcstechnológiás 
megoldásokat biztosítunk az adatok megtekintésére, 
kiértékelésére és feldolgozására akár egy átlagos 

képességű munkaállomásokon is.
Megoldásainkkal az adat könnyen hozzáférhetővé és 
elemezhetővé válik az Ön és csapata számára ismerős 

formátumokban, alkalmazásokban.

ismert
CAD formátumok

tiszta kiemnet
BIM alkalmazás



PREZENTÁLHATÓSÁG
Az előre elkészített filmektől az interaktív prezentációkig 
megannyi eszközzel segítjük Önt és csapatát, hogy a 
nagy mennyiségű adatot könnyen bemutathassa. Olyan 
formában és terjedelemben ami leginkább támogatja az Ön 

kommunikációs célkitűzéseit.
Megoldásaink segítenek hogy a szakemberek és 
döntéshozók az adathalmaz kritikus és fontos részeire 

fókuszáljanak.

animációk
prezentációk

interaktív alkalmazások
ortofotográfia

virtuális valóság



Nagy területek gyors feltérképezésére drónokra szerelt 
eszközöket használunk.

Az automatizált légi, valamint a földön végzett, 
kézi fotogrammetria gyors és költséghatékony 
megoldást kínál nagy távolságok és kisebb részletek 
digitalizálására ott, ahol a metrológia pontosság nem a 

legfontosabb szempont.
Az adatokat lézeres felmérésekkel kiegészítve pedig ötvözzük 

az eltérő módszerek előnyeit.

FOTOGRAMMETRIA



MINDIG JELEN
A szakszerű nagyfelbontású felmérés nem csak pontok 
sokasága, hanem bármikor bejárható, kiértékelhető 
térbeli lenyomata a helyszínnek annak minden apró 

részletével.
Sergíti a döntéshozatalt, rávilágít nehezen értelmezhető, 
bonyolult, vagy rejtett kapcsolatokra, összefüggéskre a helyszín 
folyamatos felkeresése nélkül, az iroda kényelméből, az 

idő szorításában.

virtuális bejárás
helyzetelemzés

döntéstámogatás



NAGY TERÜLETEN
Nagy területű, összetett felmérések sikere különböző 
technológiák megfelelő kombinálásán és koordinálásán múlik. 
Kiválasztjuk és összehangoljuk a feladat számára 
legmegfelelőbb módszereket és erőforrásokat a 
hatékony lebonyolítás érdekében, ami megtakarításhoz 

és hibamentes eredményhez vezet.

változatos
megoldások

kezelése 
összekapcsolása



ESETTANULMÁNY
Megbízást kaptunk a Pécs történelmi belvárosa alatt húzódó 
kiterjedt pincerendszer felmérésével. Munkánk két célt 
szolgált. Az egyik, hogy átfogó képet alkothassanak az öreg 
pincék és középkori, földalatti építmények összefonódásáról 
műemlékmegőrzés és védelem céljából. A másik, hogy későbbi 
fejlesztések és kiegészítések tervezéséhez mérnökileg pontos 
építészeti felmérés szülessen sokszínű és rejtett építmények 
sokaságáról, aminek ilyen jellegű felmérésére és összevetése 

hagyományos módszerekkel kivitelezhetetlen lett volna.
Megterveztük és irányítottuk a felmérési feladatban résztvevő 
közreműködők munkáját. Két nap leforgása alatt elvégeztük a 
lézeres felmérést a város több elszórt és nehezen megközelíthető 
pontján. Egy hét strukturált munkával feldolgoztuk a kapott 
adatokat, melyekből könnyen kezelhető, egyszerűsített BIM 
modelleket készítettünk az építészek számára, valamint 
számos prezentációt és berepülő animációt melyek közvetlen 

segítették döntéshozók munkáját.






