
 

съвместим 

Pythagoras се фокусира за да предложи на 
потребителите си най-доброто от CAD и GIS. 

Открийте нашите решения за Вашия бизнес. 

Минно дело 

• Максимизиране на приходите чрез 
подобрени решения за планиране и 
рекултивация 

• Оценка на съществуващата ситуация въз 
основа на CAD модели, облаци от точки 
и цифрови модели на терена 

• Създаване на нов модел и 
изчертаване на хоризонтали 

• Автоматизирано създаване на отчети 
за напредъка в експлоатацията 

• Генериране на профили за мониторинг 
на напредъка 

• 3D визуализация в реално време  

АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ 
И МОНИТОРИНГ 



www.pythagoras.net 

Pythagoras 

Минно дело 
Управлението на мини и кариери поставя все повече изисквания. 
Ежедневните задачи налагат на геодезистите да използват нови 
системи като GPS, тотални станции, дрони, безпилотни летателни 
системи и лазерни системи за да свършат работата си точно и  
навреме.  

Pythagoras помага за бързата и точна обработка на множеството 
данни, получавани от тези системи и превръщането им в 3D модели,  
хоризонтали, напречни и надлъжни профили, отчети за изкопи. 

Кариери, открити рудници или сметища могат да бъдат управлявани 
по-лесно. Сигурността, ефективността и оптимизацията на разходите 
са ключови в този процес. Използвайки Pythagoras планирането на 
работните процеси става лесно и просто. 

Pythagoras предлага решения в 

различни сфери на индустрията в 

единен пакет, което прави софтуера 

наистина  

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. 

„ГЕО ПЛЮС“ ЕООД 
гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, партер, офис 6 

т: 0885 956 312, е: ikaltchev@geoplus-bg.com 

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

 


