
 نقشه برداری متحرک
پیشرفته بطریق ساده

ایجاد و ویرایش
 ایجاد، ویرایش و مدیریت اطالعات
بصورت آفالین

صاویر جغرافیائی
 استفاده از تصاویر شما بجای نشانه
گزاری نقاط

تصویر برداری
 وارد نمودن تصاویر ویژه شما بصورت
ECW و JP2

ورود / صدور اطالعات
 قابلیت پشتیبانی از طریق حافظه
کامپیوتر، گوگل و ایمیل

سیستم MapptTM  با تمام برنامه های عمده سامانه اطالعات جغرافیائی کار کرده و به تولید کننده  وابستگی ندارد. 

سهولت استفاده
 جهت استفاده آسان با کمترین آموزش
.طراحی شده است

مرزبندی مجازی جغرافیائی
 ایجاد مرزبندی های جغرافیائی با
عالمت های هشدار

 سیستم موقعیت یابی جهانی
بصورت آفالین
 ثبت مسیرها با استفاده از ردیابی سیستم
موقعیت یابی جهانی بصورت آفالین

WMS/WFS
 دسترسی به خدمات اینترنتی در هنگام
کار میدانی

''پیشرفته و شگفت 
انگیز، با رابط ساده و قابل درک.''

- Mangoesmapping

''به نظر من تنها اپ مفید سامانه اطالعات
جغرافیائی  برای اندروید است.''

- QTree

''برنامه ای کاربرپسند که براحتی با دیگر 
برنامه های سامانه اطالعات جغرافیائی

ادغام می شود.''
- دولت ایالتی ان تی



 www.mappt.com.au :وبسایت
sales@mappt.com.au :ایمیل

قسمتی از

ویژگی ها سبک استاندارد حرفه ای
ایجاد و ویرایش نقاط، خطوط و اشکال چند ضلعی

وارد نمودن کامل اطالعات و نشانه ها

(SHP و KML, GeoJSON) وارد نمودن اطالعات مسیر 

ابزار اندازه گیری (مسافت، مساحت و غیره)

Google Maps API قابلیت پیشرفته ذخیره در حافظه پنهان با استفاده از 

(Lat/Long و UTM) نظارت بر نقشه کشی 

ورود و صدور اطالعات توسط کامپیوتر، ایمیل یا گوگل درایو

نظارت کامل بر الیه ها

وارد نمودن اطالعات بر اساس فرم

ثبت مسیر از طریق سیستم موقعیت یابی جهانی

تصاویر با نشانه های جغرافیائی

شبکه بندی

Mappt Air پشتیبانی

ابزار حاشیه نویسی

مرزبندی های جغرافیائی با مدیریت عالمت های هشدار

نقشه برداری موضوعی (رتبه بندی اطالعات)

 ECW/JP2 میزان نامحدود فایل ها ویژه تصاویر حداکثر 1 گیگا پیکسل  

WMS/WFS 1.0, 1.1 & 2.0 پشتیبانی

ESRI پشتیبانی مجموعه ذخیره پنهان فشرده 

پشتیبانی از طریق ایمیل با حق تقدم

قیمت )دالر آمریکا) ساالنه $50 ماهیانه $19 ماهیانه $49

 نیم ساعت استفاده از Mappt Pro هر دوساعت نسخه حرفه ای رایگان بصورت آزمایشی


