Izmera in zajem podatkov
Zajamemo tudi to, kar drugi ne morejo.

Uporaba sodobnih GNSS merskih sistemov in drugih geodetskih instrumentov.
Obdelava in priprava podatkov in elaborata za vpis v GJI.
Certifikat geodetske izmere odgovornega geodeta.
Začetna vzpostavitev podatkov za PISO KA – Splošni katastri.
Izdelava katastrov GJI, javnih površin, javne razsvetljave, parkirnih in oglasnih mest, …
Vektorizacija digitalnih podatkov za izdelavo prostorskih analiz.
Digitalizacija in geolociranje analognih arhivskih kart ter načrtov.
Inovativni pristopi, nižji stroški in kvalitetni produkti.

Najbolj razširjen občinski GIS v Sloveniji.
www.piso.si

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju zajema in obdelave
najrazličnejših prostorskih podatkov se uvrščamo med
najzanesljivejše in kompetentne partnerje pri doseganju
pričakovanih rezultatov. Poleg dolgoletnih izkušenj nas
odlikujejo predvsem stalen razvoj, sprotno sledenje in
prilagajanje področnim tehnološkim trendom ter naš
strokoven kader, ki razpolaga s potrebnim znanjem in
iznajdljivostjo pri delu.

Konkurenčne cene!
Hitra in kvalitetna storitev!
Usposobljeni kadri!
Brez skritih stroškov!

Izdelava GJI elaborata

Geodetski zajem podatkov na terenu
Glede na vaše zahteve zagotavljamo ustrezno natančnost
terensko zajetih podatkov. Zajem se lahko izvaja tudi s
profesionalno geodetsko opremo (natančnost v cm). S
skrbnim načrtovanjem optimiziramo čas in stroške
terenskega dela.

Po potrebi izdelamo končen elaborat za vpis v zbirni kataster
GJI, ki je primeren za oddajo na Geodetsko upravo RS, s
potrjenim certifikatom geodetske izmere odgovornega
geodeta.

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki
V primerih, ko potrebujete zajem večjih količin prostorskih
podatkov ali pri drugih specifičnih zahtevah, lahko za vas
poiščemo ustreznega specializiranega izvajalca.

Zajem prostorskih podatkov v pisarni
Z ustreznimi programi in digitalnimi ortofoto posnetki (DOF5,
DOF1) ali po naročilu izdelanimi, visoko ločljivimi,
ortorektificiranimi aeroposnetki, lahko hitro in zanesljivo
zajamemo prostorske podatke kar v pisarni.

Aplikacija PISO KA - Splošni katastri
Na terenu ali v pisarni pridobljene prostorske podatke za vas
obdelamo in vnesemo v aplikacijo PISO KA - Splošni katastri,
kjer pripravimo ustrezno podatkovno shemo. To vam
omogoča kvalitetno nadaljnje delo in uporabo podatkov.
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