
DIRECT TEKENEN EN UITZETTEN IN AUTOCAD 
Geschikt voor alle merken Total Station en GPS 
Met Land2Map  software  wordt meten en uitzetten een 
stuk eenvoudiger. Met de bijgeleverde robuuste  
Panasonic tablet is het mogelijk realtime en direct in 
AutoCAD te werken op locatie.

Land2Map is een unieke software-oplossing op een touchscreen-tablet. Bijna alle merken en typen Total Stations en GPS 
zijn geschikt voor Land2Map en kunnen eenvoudig met bluetooth gekoppeld worden. Meten en uitzetten wordt vele  
malen sneller, eenvoudiger en duidelijker.

KENMERKEN & VOORDELEN
AutoCAD OEM-versie meegeleverd: 
Land2Map werkt samen met Auto-
CAD

De afstandsbediening is compa-
tibel met de meeste gangbare  
instrumenten 

Intuïtieve en gebruikersvriendelijke 
interface

Simpele, flexibele 
en efficiënte interface

Software draait op een Panasonic 
FZ-G1: robuuste en waterbesten-
dige tablet

De tablet is buiten uitstekend  
afleesbaar, licht, stof- en waterdicht

    INNOVATION AWARDS 2015
      In het Digital Applications-segment heeft Land2Map 
      de gouden award gewonnen



PLUG & PLAY SOFTWARE-OPLOSSING 

> Landmeetoplossing 2D/3D
Land2Map vereenvoudigt de manier van vastleggen en modelleren van gegevens in het 
veld. De achtergrondkaart, de tekening, de landmeetkundige elementen – alles verschijnt   
real-time op de tablet, in AutoCAD met de juiste symbolen en lijnen in de juiste laag.

> Het uitzetten van punten, assen, polylijnen en hellingen
Met de Land2Map-uitzetmodule is het mogelijk punten, assen, polylijnen en  
hellingen direct uit te zetten. Gewijzigde situaties of bijzonderheden kunnen realtime  
gesignaleerd worden, met de mogelijkheid om deze later te herzien en te wijzigen.

> DTM, volumeberekening
De DTM-functie creëert een weergave van de echte terreinhoogte – in real-time – en 
bepaalt de volumes die dienen te worden verwijderd of opgevuld. Met behulp van 
een volumeberekening kan het volumeverschil tussen twee DTM’s worden berekend.

> Revisietekeningen en netwerkdetectie
Land2Map maakt het voor u mogelijk om een GPS (en/of Total Station) simultaan 
aan een kabeldetector te koppelen. Hierdoor kan zowel de detectie-informatie als 
zijn automatische transmissie naar de AutoCAD-tekening op de tablet worden 
opgenomen. Deze methode van netwerkopname biedt dus een grotere  
flexibiliteit en een snellere uitvoering.

> Universele software, geschikt voor bijna alle merken

LAND2MAP SOFTWARE IN ACTIE 

MEER WETEN?
Neem contact op met Harm Spiker

Weergave van een 
tekening in de  
Land2Map software.

Een actieve meting 
waar een symbool 
code geselecteerd kan
worden. 

06 - 295 531 63
h.spiker@visser-assen.nl

Weergave van een 
actieve meting. Hier 
kan een lijncode  
geselecteerd worden.

Ook grote tekeningen
vormen geen enkel
probleem.


