
قابلیت هاي کاربردي نرم افزار اندرویدي:

1.   داراي صفحه نمایش و سخنگوي فارسی و انگلیسی

2.   قابلیت برداشت نقاط به وسیله Quick code با سرعت باال (همانند دوربین الیکا )

3.   قابلیت تگ کردن عکس و صدا به نقطه با سرعت باال بدون نیاز به کشیدن کروکی 

4.    نمایش و بارگذاري نقشه در پس زمینه با فرمت هاي ذیل؛

5.   برداشت در حالت Auto طبق مسافت ، زمان، طول مایل و تراز گیري

6.   نمایش تراز دیجیتال روي صفحه بدون نیاز به ژالن

7.   پیاده سازي نقاط، خط، قوس، دایره با سرعت و سهولت باال

8.   برنامه Reference line / Arc و نمایش آنالین فواصل روي صفحه نمایش

9.   پیاده سازي بوسیله واقعیت افزوده (AR) با سرعت بسیار باال

10.   برنامه هاي کاربردي راه، سطح، مسیر، تقاطع و ...

11.   برنامه هاي محاسبه مساحت، طول افق و مایل، اختالف ارتفاع و تبدیل مختصات

12.   استفاه از QR Code جهت فراخوان سریع تنظیمات 

13.   قابلیت ارسال تصحیحات از طریق اینترنت بدون نیاز به رادیو

14.   امکان اتصال کنترلر به رسیور از طریق بلوتوث، واي فاي و اینترنت بدون محدودیت فاصله

15.   خروجی و ورودي اطالعات با همه فرمت هاي کاربردي نقشه برداري از جمله  txt, .dxf, .shp, .kml, .Csv(excel. و ...

16.   امکان ارسال مختصات ها و برداشت ها بصورت آنالین به سرور و ایمیل در محل پروژه بدون نیاز به کابل، فلش یا کامپیوتر

17.   امکان بازیابی جاب هاي پاك شده و بازگردانی اطالعات به سهولت

18.   امکان site calibraon و لوکال نمودن برداشت حین پروژه 

 SNDWAY و Leica 19.   امکان اتصال به مترهاي لیزري اصلی در کشور از جمله

از طریق بلوتوث و برداشت نقاط غیرقابل دسترس با دقت و سهولت باال

 GGA, VTG, GSA, GST, GSV, HEX با فرمت هاي مختلف Rtcm 20.   امکان نمایش

بر روي کنترلر بدون نیاز به کامپیوتر 

نرم افزار قدرتمند و پر کاربرد فارسی زبان
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)

( .dxf, .td2, .shp (BLH&NEZ), Google earth(.kml), Google Map, .dwg  )

مشخصات فنی کنترلر 

IHAND 30صنعتی

مشخصات فنی

WIFI

NFC

4G/TDD-LTE / FDD-LTE

IHAND 30
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