съвместим

Pythagoras се фокусира за да предложи на
потребителите си най-доброто от CAD и GIS.
Открийте нашите решения за Вашия бизнес.

Земеделие
• Използвайте Pythagoras за
по-добро управление на земите
• Съберете данни от БЛС, GPS и
тотални станции за оптимално
анализиране
• Създавайте модели за водене на
обработващи земеделски машини
• Контролирайте посевите и
добивите чрез изображения с
висока резолюция
• Намалете риска от загуби чрез
по-добри пространствени анализи

АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ
И МОНИТОРИНГ

Pythagoras

Земеделие
Земеделието като индустрия търпи огромна революция през последните десетилетия.
Геодезическите инструменти, дроновете, безпилотните летателни системи и системите за
водене на селскостопански машини са намерили вече мястото си в ежедневието на
фермерите и контрола на продукцията. Софтуерът Pythagoras осигурява на потребителите
възможности за въвеждане и анализ на данни и предлага лесен инструмент за взимане на
решения за повишаване на добивите. Анализ на почвите, мониторинг на посевите,
управление на напояването и растежа, откриване на зони с щети и създаването на входни
данни за водене на машини са само някои от възможните приложения на Pythagoras в
земеделието. Въвеждайте GPS данни, ортофотопланове, данни от облитания с БЛС и дрони
за създаване на 3D модели и карти и ги използвайте за перфектното планиране на
работните процеси в единно интегрирано решение.
Pythagoras
различни
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решения

в
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единен пакет, което прави софтуера
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360° съвместим
Масиви от данни от тотални станции,
GPS приемници, лазерни скенери,
системи за мобилно сканиране, БЛС и
дрони, моно и мулти сигнални сонарни
системи и други CAD и GIS решения могат
да се обединяват и обработват заедно и
лесно.

Pythagoras е първият избор с неговите невероятно
мощни средства за чертаене и изчисления,
осигуряващи работа с всички типове данни и
трансформирането им в комплексен проект.
Стандартните формати за извеждане осигуряват
съвместимост с всички типове софтуер и хардуер.

Опитайте безплатно пробна версия на Pythagoras:
www.pythagoras.net
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