
Nowe funkcje w aplikacji 
topoXplore  

(w porównaniu z DigiTerra Explorer 7 Professional) 

 

Nowy, odświeżony i znacznie uproszczony interfejs 

Wszystkie ikony zaprojektowane od nowa w wysokiej rozdzielczości, uproszczone menu ustawień, 

szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji 

 

Obsługa serwisów WFS 

możliwość pobierania danych z serwisów on-line, które można zapisać jako plik SHP  

(np. z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Geoportalu itp.) 

 

Możliwość ustawienia trzech różnych wielkości ikon  

w zależności od wielkości wyświetlacza urządzenia mobilnego (palmtop, tablet, laptop), bez 

konieczności ponownego uruchamiania programu 

Przeprojektowany panel pomiaru GNSS  

Rozwijana lista warstw, uproszczone pomiary z przesunięciem 

(offset), zamykanie poligonów do sąsiednich w odległości do 5 m, 

tworzenie poligonów-wysp podczas jednego pomiaru, uśrednianie 

dla każdej warstwy osobno – wszystko w jednym panelu! 



 

 

Nowe funkcje panelu domiarów  

Wybierz, po której stronie program powinien wstawić 

punkt z domiaru, kliknij w odpowiedni punkt bazowy 

aby zdefiniować jego położenie na mapie. Do wyboru 

domiar prostokątny i biegunowy, wcięcie kątowe, 

przecięcie odległości i domiar biegunowy  

z jednego punktu.  

 

Sygnały dźwiękowe wskazujące na typ rozwiązania GNSS 

Teraz o typie rozwiązania poinformuje Cię już nie tylko kolor podświetlenia 

współrzędnych, ale i sygnał dźwiękowy – osobno dla floatRTK i fixRTK  

 

Możliwość wyświetlania wszystkich wierzchołków  

w obiektach liniowych i poligonowych 

Kliknij narzędziem Identyfikacji lub zaznaczenia na obiekt, aby zobaczyć wierzchołki obiektu! 

 

Tylko jedna wersja aplikacji: odpowiadająca wersji Professional w DigiTerra Explorer 

Wszystkie funkcje w jednym programie bez ograniczeń dla wersji – a w dodatku w niższej cenie! 

Nowe menu pod prawym  

przyciskiem myszy 

Kliknij myszką lub przytrzymaj  

rysik na ekranie odbiornika,  

aby rozwinąć nowe menu.  

Wypróbuj dostęp do niezbędnych narzędzi 

w jeszcze prostszy sposób! 

Dostęp do serwera PROXY 

Jeżeli Twoja firma posiada własne serwisy  

online dostępne tylko dla pracowników,  

możesz z nich skorzystać dzięki obsłudze 

serwerów pośredniczących!  

Usprawnienie narzędzi nawigacyjnych  

Użyj funkcji Śledzenie i obrót, aby program obracał 

mapę wraz z kierunkiem Twojego ruchu podczas 

odszukiwania obiektów. Zmień tryb na ścisłe 

śledzenie, aby pozycja odbiornika była zawsze na 

środku ekranu: 

Dwa punkty dostępu do poprawek 

Jeżeli korzystasz z usług systemów stacji 

referencyjnych możesz zdefiniować w programie 

dostęp do dwóch z nich. Dzięki temu możesz zapisać 

w programie swoje dane logowania np. do usługi 

KODGIS i NAWGEO lub NAWGEO RTK i RTN 


