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“Nowa koncepcja oprogramowania dla

 wszystkich rodzajów danych 

geoprzestrzennych

 z prawdziwą integracją różnych informacji 

pozyskanych z różnych sensorów: łatwy 

import danych, obliczenia, korekty, 

rejestracja skanowanów i zarządzanie

chmurą punktów, punkty, miary, 

powierzchnie i obrazy, narzędzia 

topograficzne i funkcje rysowania. 

Wszystko w jednej aplikacji. ”



Jedno oprogramowanie dla wszystkich analiz

Od importu do rysunków końcowych, X-PAD Office Fusion oferuje 

najlepsze narzędzia bez konieczności przesyłania danych z jednego 

programu do innego.  Możesz importować dane z tachimetru, GPS, 

skanerów, niwelatorów cyfrowych, dronów, a następnie obliczać, 

przeglądać i zarządzać w jednym oprogramowaniu. Możesz 

połączyć pomiar TPS, pomiar GPS, dane z nalotu 

fotogrametrycznego czy skanera laserowego i analizować wszystko 

razem.

Zarządzanie danymi

Nowoczesne środowisko pracy zaprojektowane do zarządzania 

danymi geoprzestrzennymi oraz potężny silnik CAD 3D to 

podstawowe parametry, na bazie których opracowano moduły 

przetwarzania obrazu pozyskanego ze skanerów laserowych. Dane 

mogą być przeglądane i zarządzane z niezliczonymi 

zaawansowanymi funkcjami do wyszukiwania, filtrowania i edycji.

Moduł CAD

Funkcjonalność zgodna ze standardami określonymi przez 

AutoCAD, ale również z wieloma funkcjami dostosowanymi dla 

geodezji. Gdy musisz wskazać współrzędną, możesz wpisać 

nazwę odpowiedniego punktu; lub możesz wybrać obiekty 

topograficzne (punkty i linie) zgodnie z kodem .

 All-in-one
     



X-PAD Office Fusion

Moduły

Mapa z georeferencją

Obliczenia

Mapy rastrowe można importować i dowolnie 

obracać i skalować w celu dopasowania do 

właściwej pozycji. Odpowiednie narzędzia 

pozwalają skrócić czas wprowadzania punktów 

kontrolnych, a moduł transformacji szybko  

wpasowuje obraz rastrowy w układ. Rezultatem 

jest skalibrowana mapa.

X-PAD Office Fusion to także program

obliczeniowy dla typowych zadań

geodezyjnych. Dzienniki tachimetryczne,

niwelacyjne, raportowania, mapa

numeryczna. Integruj różne typy

instrumentów pomiarowych, prowadź

mapę, rób obliczenia na jednej

X-TOPO platformie.

Wszystko pod kontrolą

Za pomocą X-PAD Office Fusion możesz 

importować dane ze swoich instrumentów

i zawsze kontrolować wszystkie informacje, 

aby w dowolnym momencie zweryfikować 

jakość swojej pracy. Możesz edytować i 

poprawiać wszelkie błędy popełniane w 

terenie, a następnie ponownie obliczyć 

współrzędne.

Punkty, ostateczny wynik pracy

Pracując z X-PAD Office Fusion możesz 

dostosować swoje dane do każdego 

aspektu wykonywanych zadać by 

otrzymać najlepszy wynik. Możesz 

dowolnie zmieniać nawiązania, układy 

współrzędnych, korygować i analizować 

dane by w wygodny sposób tworzyć 

ostateczną werję pracy.



Pracuj z dowolnymi danymi na jednej platformie

X-SCAN, X-PHOTO

Import, Rejestracja

Zaawansowane funkcje rejestracji skanów

pozwalają szybko i łatwo dopasować

swoje chmury również za pomocą

punktów topograficznych. Podczas

rejestracji nieustannie towarzyszy Ci

informacja wizualna i kontrola, która

pomaga uniknąć błędów.

Rejestracja i wyrównanie

Niezawodne algorytmy pozwalają na

przetwarzanie chmury punktów osiągając

najlepsze dokładności, biorąc pod uwagę

wszystkie skany jako całość. Odpowiednie

narzędzia pozwalają poprawiać, dobierać

skany zgodnie z określonym typem

pracy. Automatyczne rozpoznawanie celów

oferuje alternatywny sposób na szybsze i

lepsze wyniki. Moduł automatycznej

rejestracji jest niezastąpionym

narzędziem, które generuje ostateczne

wyniki jednym kliknięciem.

Miliony punktów... wyszukaj z wielką

precyzją

Zaawansowane narzędzia do zaznaczania pozwalają 

uchwycić charakterystyczne punkty w szukanym 

zakresie. Dzięki Smart Magnifier masz bezpośredni 

podgląd punktów w wyznaczonym obszarze i 

możesz wybrać konkretny punkt z absolutną 

precyzją bez ciągłej zmiany widoku.

Obraz jest zawsze najlepszym sposobem

na zrozumienie rzeczywistości. Widok z

perspektywy kamery w X-PAD Office

Fusion pozwala wskazać punkty do

rysowania, pozyskania bezpośrednio na

obrazach, a oprogramowanie już

automatycznie wybierze odpowiednie

współrzędne.

Pomiar jako model 3D

Powierzchnie i siatkę 3D można

wyodrębnić z chmury punktów i przyjąć

kolor punktów lub teksturować ze

zdjęciami ze skanera lub teksturować ze

zdjęcia panoramicznego wcześniej

zaimportowanego i połączonego ze skanów

Ortofoto, przekroje, przyziemia budynków

Typowym wynikiem opracowania zzdjęć z nalotu

jest NMT, ortofotomapa i przekroje. X-PAD Office

Fusion pozwala generować je w bardzo prostych i

intuicyjnych krokach. Processing zdjęć, sczytywanie 

współrzędnych przyziemia budynków  generowanie 

raportów współrzędnych, obliczanie mas ziemnych. 

Wszystko w jednym oprogramowaniu.
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X-PAD Office Fusion X-TOPO PicPoint X-SCAN
Auto  

Alignment

General

Zarządzanie (rysowanie, pomiary, powierzchnie, przekroje, chmura punktów)   
                  

● ●

2D/3D widok                ●

Zarządzanie warstwami              ●           ●

Komendy rysowania    
     

●   ●

Mapy (Google, Bing, WMS)                        ●  ●

Plotowanie i raporty   
  

●  ●

Informacje (id, odległość, powierzchnia, kąty)           ●  ●

Ortofoto        ●

Wycinanie, rzutowanie                                                             ●  ●

Topografia

Zarządzanie, pomiary TPS/GPS                           
●

Pomiar i kodowanie                

Układy współrzędnych, pomiary GNSS, modele geoidy                    ●

Obliczenia             
●

Ciągi i wyrównanie           
●

Narzedzia funkcje topograficzne             

Digital level data management and calculation ●

Point’s photo manager ●

Georeference raster maps with several methods and tools ●

Zarządzanie PicPoint      

Płaszczyzna i modelowanie

Model 3D                 
●

Contour lines ●

Objętości              ●

Masy ziemne, profile     ●

Przekroje         
●

Chmura punktów

Renderowanie       
        

●

Bubble widok                  ●

Panorama widok                 ●

Manualna rejestracja skanów
  

      ●

ICP rejestracja, wyrównanie
   

      ●

Automatyczne rozpoznanie znaczków              ●

Pena automatyczna rejestracja                   ●

Selekcja punktów       
         

●

Automatyczne odwzorowanie na płaszczyznę
  

      ●

Czyszczenie chmury     ●

Narzędzia ●

Przekroje ●

Płąszczyzny oraz Mesh 3D z chmury        ●

Import / Export

X-PAD Survey, X-PAD Construction and X-PAD 3D ●

TPS bezpośredni transfer   
           

●

TPS/GPS format klienta ASCII   ●

Autodesk DXF/DWG ●

LandXML, Esri Shape, Google Earth KML, WebGL ●

Raster maps (jpg, png, tiff, ECW, bmp) ●

Raster z  
 Google Earth           

●

Chmura ze skanerów naziemnych         (Zoom300, E57, LAS, ASCII, PTS, PTX)  ●

●

                                                          ●

●

●

●
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