
TopoLynx® topoXplore 

navigate.pl

Profesjonalne i przyjazne 
narzędzie do pomiarów GIS  

 

 

Pracuj na tabletach pancernych, 
komputerach terenowych, 
odbiornikach GPS/GNSS, 
dalmierzach i wykrywaczach. 

topoXplore współpracuje 
z wieloma urządzeniami!

Korzystaj z zaawansowanych 
funkcji domiarów, rasteryzacji, 
nawigacji, dostępu do map online 
- od Geoportalu po Google Maps!

Zapisz się na szkolenie w certyfikowanym 
Centrum Szkoleniowym TopoLynx w NaviGate.
Zobacz więcej szczegółów na: navigate.pl/szkolenia

Chcesz zwiększyć swoje możliwości? 
Ucz się od najlepszych!

Przygotuj projekt w biurze

integrując wiele formatów danych

Zbieraj dane w terenie 

i wprowadź ich dokładny opis 

Aktualizuj własną bazę danych 

w środowisku GIS i CAD 

W wersji mobile i desktop

Oprogramowanie dla GIS
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Nowe funkcjonalności:

Najważniejsze funkcje:

     Wymagania systemowe

Mobile: odbiorniki GNSS
Windows Mobile 5.x
Windows Embedded 6.x
Procesor: 400 MHz
Rozdzielczość: QVGA, VGA, 
WVGA
RAM: 32 MB

Desktop: tablety i komputery 
Windows Vista, 7, 8, 10
Procesor: 1 GHz
Rozdzielczość: 800x600
RAM: 512 MB

Całkowicie nowy interfejs

Pobieranie przez WFS Jeszcze lepszy panel pomiarów Bardziej funkcjonalne domiary Wsparcie dla serwerów PROXY

Skalowalne ikony Nowe menu główne Ikony szybkiego dostępu

ul. Wadowicka 8A
Wejście C, piętro II
30-415 Kraków

www.navigate.pl
www.sklep.navigate.pl

Dopracowane zbieranie danych: słowniki, formularze, kalkulator pól, pomiary ciągłe, z uśrednianiem i przesunięciem, 
domiary, zaawansowane pomiary poligonów, bufory, parametry jakościowe pomiaru, zdjęcia jako atrybuty obiektów.

Dostęp do usług online: serwisy WMS, WMTS, WFS i TMS, zintegrowane mapy Google, Bing i OpenStreetMap,
zaawansowane narzędzie rasteryzacji i zapisu piramid rastrów – pobierz mapę do podkładu i działaj offline!

Profesjonalne funkcje: klient NTRIP, zapis danych RAW, geoida niwelacyjna, współrzędne i wysokości jako atrybuty 
obiektu, obsługa komend, współpraca z wieloma odbiornikami GPS/GNSS, dalmierzami, czytnikami i wykrywaczami.

Polskie układy współrzędnych: PL-1992, PL-2000, WGS84 i wiele innych układów z całego świata. Możliwość 
automatycznego wpisywania współrzędnych z dwóch układów w tabeli atrybutów, np. PL-1992 i WGS84!

Wiele formatów danych: wektorowych SHP, DXF, DGN, MIF, BNA, DAT, TXT, DBF, TAB, MAP, MID i rastrowych TIFF, 
JPEG, JP2, PNG, ECW, ERS, LAN, BIL, BMP, CADRG. Obsługa formatów GML, KML i KMZ.


