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Mi a DigiTerra Explorer?Mi a DigiTerra Explorer?

•• ”Belép ı” GIS termékünk”Belép ı” GIS termékünk
•• terepi adatgy őjtés, elemzés, megjelenítésterepi adatgy őjtés, elemzés, megjelenítés
•• küls ı adatgy őjtı eszközökküls ı adatgy őjtı eszközök támogatása támogatása 

–– GPS vevıGPS vevı

Mobil térinformatikai és terepi adatgyőjtı szoftver

–– lézer távmérılézer távmérı
–– digitális kameradigitális kamera
–– kábelmérıkábelmérı

•• Windows Mobile, CE platformWindows Mobile, CE platform

•• Elsı bemutató: 2003 (OTK) Elsı bemutató: 2003 (OTK) v1.0v1.0, Ma: , Ma: v5v5



Hogyan mőködik?Hogyan mőködik?



Kik a felhasználók?Kik a felhasználók?
•• …erdészek, tőzoltók, terepi biológusok, …erdészek, tőzoltók, terepi biológusok, 

földmérık, közmő kezelık, katonák, terepi földmérık, közmő kezelık, katonák, terepi 
felügyeli munkát végzık, geográfusok, víz és felügyeli munkát végzık, geográfusok, víz és 
tájépítı mérnökök…tájépítı mérnökök…

•• MINDAZOKMINDAZOK, akik terepi felmérést, , akik terepi felmérést, •• MINDAZOKMINDAZOK, akik terepi felmérést, , akik terepi felmérést, 
adatgy őjtı munkát végeznek és/vagy adatgy őjtı munkát végeznek és/vagy 
digitális térképeket használnakdigitális térképeket használnak





Milyen feladatokra használható?Milyen feladatokra használható?

•• Terepi térképezésTerepi térképezés

•• TerületmérésTerületmérés

•• Terepi adatgy őjtés, leltározás, vizsgálatokTerepi adatgy őjtés, leltározás, vizsgálatok•• Terepi adatgy őjtés, leltározás, vizsgálatokTerepi adatgy őjtés, leltározás, vizsgálatok

•• Karbantartási felmérésekKarbantartási felmérések

•• Rendkívüli események, kárfelmérésRendkívüli események, kárfelmérés

•• Elemzések, döntésElemzések, döntés--el ıkészítı munkaelıkészítı munka



DigiTerra Explorer 5
Mobil térinformatikai és terepi adatgy őjtı szoftver

„Tedd be a kártyát és mérj!”



DigiTerra Explorer 5 – Topologikus szerkesztés a terepen!

Terület elkülönítés Terület összevonás Réteg váltás



Parlagfő Információs RendszerParlagfő Információs Rendszer

•• Mobil PDA kliens Mobil PDA kliens -- szerver technológiaszerver technológia
•• földhivatalok, ONTSZföldhivatalok, ONTSZ
•• 20052005--tıl, külterületen; kb. 4000 eljárás/évtıl, külterületen; kb. 4000 eljárás/év
•• Parlagf ővel fert ızött területek el ırejelzési Parlagf ővel fert ızött területek el ırejelzési •• Parlagf ővel fert ızött területek el ırejelzési Parlagf ővel fert ızött területek el ırejelzési 

térképe (FÖMI) térképe (FÖMI) –– ”veszélyeztetettségi térkép””veszélyeztetettségi térkép”

•• DigiTerra Explorer DigiTerra Explorer -- GPS területmérésGPS területmérés
•• Szinkronizálás parlagf ő szerverreSzinkronizálás parlagf ő szerverre





Terület Alapú Támogatások Helyszíni EllenırzéseTerület Alapú Támogatások Helyszíni Ellenırzése

•• Mobil PDA kliens Mobil PDA kliens -- szerver technológiaszerver technológia
•• Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési HivatalMezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
•• 20072007--tıl, támogatásigénylések 5%tıl, támogatásigénylések 5%--át ell.át ell.
•• Mérési csomagok Mérési csomagok letöltéseletöltése PDAPDA--rara•• Mérési csomagok Mérési csomagok letöltéseletöltése PDAPDA--rara
•• Ellenırzés Ellenırzés –– GPS területmérésGPS területmérés
•• Mérési csomagok Mérési csomagok feltöltésefeltöltése PDAPDA--rólról

a a központi adatbázisbaközponti adatbázisba



GPS vevı Mérési csomag megnyitás GIS a terepen



Parcellák kapcsolása ListaMérési eredmények





Erdıgazdálkodási Információs RendszerErdıgazdálkodási Információs Rendszer

•• DigiTerra EIRDigiTerra EIR--hez kapcsolódikhez kapcsolódik
•• Mobil PDA kliens Mobil PDA kliens -- szerver technológiaszerver technológia
•• erdıgazdaságokerdıgazdaságok
•• 20042004--tıltıl•• 20042004--tıltıl
•• Szakmai rendszer (térinformatika + Szakmai rendszer (térinformatika + 

vállalatirányítás)vállalatirányítás)
•• DigiTerra Explorer DigiTerra Explorer -- GPS területmérés, GPS területmérés, 

térkép aktualizálástérkép aktualizálás





• Gyors, hatékony, könnyen tanulható térinformatikai 
szoftver 

• Több mint 1500 értékesített liszensz Magyarország on és 
külföld ön 3 év alatt

• Több száz felhasznált liszensz országos projektekben

DigiTerra Explorer 5 – összefoglalás

• Alkalmazási területek: mezıgazdaság, erdészet, 
természet és környezetvédelem, földmérés, közmő, út és 
vasút építés

• Számos ArcPad felhasználó tér át DigiTerra Explorerre



Köszönöm a figyelmet!
Hóber Balázs


