
ZenoCollector
Presný zber dát s riešeniami od ESRI

Leica Zeno 20

Odolný ručný počítač s 
Androidom a profesionálnym 
presným GNSS prijímačom.

ArcGIS

Kompletná mapovacia 
platforma, ktorá podporuje 
Collector for ArcGIS a spája 
terénnych pracovníkov s vašim 
GIS systémom. 

Esri Collector 

Natívna aplikácia, ktorá 
umožňuje zber a editovanie 
dát jednoduchým a užívateľsky 
intuitívnym spôsobom.

ZenoCollector mobilné GIS riešenie
ZenoCollector je pripravený pracovať vtedy, keď ste pripravení aj vy. Vybaľte ho a začnite



Vysoká presnosť vo 
vaších rukách 

ZenoCollector je prvým 
ručným prístrojom na svete, 
ktorý kombinuje aplikáciu
Collector for ArcGIS od ESRI 
s presnosťou profesionálnych 
ručných GNSS/GIS 
prijímačov pre zber dát. 

Živý systém

Dáta zozbierané v zariadení 
sú automaticky 
synchronizované späť do 
ArcGIS Online, čo umožní 
každému vo vašej organizácii 
prístup k najnovším údajom.

Zber dát v teréne

Zbierajte a editujte dáta, ktoré 
sú dôležité pre vašu 
organizáciu. Aktualizujte vaše 
údaje priamo v teréne a 
priraďte k nim aktuálnu GPS 
polohu. Pracujte online aj
offline.

Spojte sa s 
komunitou ArcGIS

So ZenoCollector sa môžete 
spojiť s tisíckami ľudí na 
celkom svete, ktorí používajú 
platformu ArcGIS a spolu 
analyzovať dáta, komunikovať 
informácie a robiť najlepšie 
rozhodnutia. 

Stvorený 
pre výkon

ZenoCollector je výkonný a 
robustný. Ľahký a prenosný 
pre použitie v jednej ruke s 
odolnosťou IP67 voči vode a 
prachu.

Kedykoľvek a 
kdekoľvek

S ArcGIS Online môžete 
jednoducho vyvárať a zdieľať 
mapy vo vašej organizácii. 
Pristupujte k dôležitým 
priestorovým údajom vašej 
organizácie z vášho počítača, 
prehliadača, tabletu alebo 
smartfónu kedykoľvek a 
kdekoľvek.

Collector for 
ArcGIS na 
odolnom a 
vysokopresnom 
ručnom zariadení
ZenoCollector je prvým ručným 
prístrojom na svete, ktorý 
kombinuje aplikáciu Collector for 
ArcGIS od ESRI s presnosťou 
profesionálnych ručných 
GNSS/GIS prijímačov pre zber dát. 

Perfektný nástroj pre profesionálov bez geodetického vzdelania vrátane správcov sietí, archeológov, dopravnú políciu, 
poisťovacích agentov, plánovačov, pracovníkov mestských služieb, environmentalistov, lesníkov, agronómov…

“Leica Geosystems + Esri; spolu robíme 
prácu jednoduchšou a cenovo 

efektívnejšou pre všetkých terénnych 
pracovníkov zbierajúcich a spravujúcich 

GIS dáta s služby”

Presnosť v rukách všetkých terénnych pracovníkov

Využite rôzne aplikácie 
Esri vrátane Survey123 
for ArcGIS na tom istom 
zariadení 

Najvyššia geodetická presnosť pre 
širokú škálu Esri aplikácií pre ešte 
vyšší výkon, účinnosť a produktivitu 
práce v teréne bez ohľadu na jej 
zameranie.Autorizovaný Leica Geosystems Distributor
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