
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ PROGRAM 
 

MobileMapper Office 
 
 
MobileMapper Office je mobilní mapovací 
systém doplňující kompletní GIS data 
nasbíraná terénním GPS přijímačem 
MobileMapper. MobileMapper Office je 
kvalitní kancelářský software podporující 
snadné zobrazení naměřených dat, jejich 
úpravu a export. Kompletní systém je určen 
všem pracovníkům sbírajících v terénu 
popisné informace spojené s polohou jako 
například lesníkům, zemědělcům, správcům 
sítí a podobně. Všichni uživatelé mohou 
pomocí MobileMapper GPS přijímače a 
Office vytvořit či aktualizovat svoje mapové 
podklady, analyzovat a ukládat je v 
jakémkoli grafickém informačním systému.  
 
Prostředek spojující GIS a terénní měření 
 

Nový MobileMapper Office je uživatelsky přívětivý kancelářský soubor programů spojující GPS přijímač 
MobileMapper a jeho naměřená data z terénu s grafickým informačním systémem či návazným 
řešením. Nejprve importuje Váš podklad včetně mapy do GPS přístroje pro jejich aktualizaci či orientaci 
v terénu. Knihovna prvků a atributů, kterou si můžete navrhnout a nahrát také do GPS přístroje Vám 
usnadní práci s prvky, které jsou pro Vaší práci důležité. Po mapování veškeré sebrané data pomocí 
MobileMapper Office opět převedete zpět do GIS. 
 
Nejvyšší výkon v porovnání s cenou 
 

MobileMapper díky ceně vůči výkonu, svým uživatelsky příjemným rysům a snadnějšímu použití oproti 
jiným mapovacím systémům dnes dostupným, je Vaší nejlepší volbou. Jeho snadně ovladatelné a 
operativní rysy Vám umožní osobní vytvoření a údržbu map v kompletním GIS řešení. MobileMapper 
Office ve spojení s MobileMapper GPS přijímačem je doplněk, který Vám usnadní Vaší správu dat 
v terénu. 
 
 



MobileMapper Office – Rysy a specifikace 
 
Knihovna prvků 
•  Vytvořitelná a editovatelná knihovna popisující 

prvky v terénu 
•  Podporující numerické, textové i stylové hodnoty 
•  Podporuje sběr dat v mřížovém systému v před-

definované síti 
•  Převádí Vaše definované značky z GIS a pracuje 

s nimi i v GPS přijímači 
 
Vytvoření podkladové mapy 
•  Vytváří podkladovou mapu z Vašeho GIS či 

papírových podkladů 
•  Podporuje Magellan MapSend program pro 

vytvoření databázové mapy zobrazitelné v GPS 
•  Dovoluje vybrat z podkladů jednotlivé vrstvy GIS 
•  Zpracovává podkladové mapy do nejmenšího 

možného formátu pro optimalizaci dat 
 
Vytvoření a editace zakázky 
•  Příprava zakázky pro terénní sběr dat 
•  Podporuje vstup rysů z GIS souborů 
•  Vybere knihovnu prvků pro danou práci 
•  Spojuje podkladovou mapu s terénními daty 
 
Zobrazení a editace GIS v terénu 
•  Zobrazení zakázky, importované soubory, 

podkladové mapy a cílové body 
•  Zobrazuje souřadnice, linie, plochy i mřížkové 

body a veškeré popisné informace 
•  Podporuje uživatelské souřadnicové systémy 
•  Zobrazuje GPS informace o čase na bodě, délce 

linie, obsahu plochy a počtu satelitů, jejich 
rozložení atd. 

•  Zobrazuje všechny popisné informace vložené 
v terénu do GPS a jednoduše je editovat 

 
Export / import GIS 
•  Podporuje formáty ESRI, SHP, Mapinfo, Autodesk 

a další  
•  Může exportovat kompletní GIS soubor do Vašeho 

projektu založeného v GPS přístroji 
•  Podkladové mapy z GIS mohou být také použity 

jako mapy pro navigaci v terénu 
• Exportovatelnost podkladových map z GPS 

přístroje do GIS 
 
On-line návod 
•  Technické odkazy jsou dostupné on-line pro 

všechny  Vaše dotazy na MobileMapper Office i 
přijímače  

•  Snadno použitelný návod 
•  Informace z manuálu je obsažena v MobileMapper 

nápovědě 
 
Oblasti MobileMapper aplikací 
•  Utility: údržba výkonných celulárních jednotek a 

stožárů, rozvodných sítí, plynových potrubí, psaní 
jejich poškození, hodnotících zpráv a dokumentace 

 
 
 

•  Lesnictví: mapování ploch lesů, příjezdových 
cest, kontrola pronajmutých hranic, hranic 
ohně, lokality zamoření a dalších lokalit 

•  Státní správa: údržba a spravování parků, 
hydrantů, bilboardů, značek, uličních lamp či 
zavlažovacích systémů 

•  Zemědělství: mapování hranic, ploch, cest a 
dalších prostředků, zpráva majetku, kontrola a 
plánování operací, příprava obdělávací 
politiky a plánování použití chemických 
prostředků – atd. 

 
Požadavky na hardware 
•  Windows 95 / 98 / MI / NT 4.0 nebo lepší 
•  Pentium, 133 MHz nebo lepší 
•  32 MB RAM 
•  90 MB volného místa na disku pro instalaci 
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