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POSPAC MMS 8 
SOFTWARE POST PROCESARE 

 

 

 

POSPac MMS™ (Mobile Mapping Suite) 8 este 

următoarea generație a aplicației Applanix, 

software de post-procesare a datelor inerțiale 

asistate GNSS pentru georeferențierea datelor 

colectate cu camere foto, LIDAR, sonare cu 

fascicul multiplu și alți senzori de pe 

platformele mobile. 

ACUM CU TEHNOLOGIA TRIMBLE RTX! 

Folosind tehnologia Trimble® RTX™, POSPac 

MMS 8 oferă avantaje semnificative pentru 

maparea mobilă utilizând platforme terestre, 

aeriene, marine și UAV: 

► Obțineți o precizie la nivel de centimetru 

în câteva minute după colectarea datelor 

doar cu o conexiune la internet - nu este 

necesară configurarea stațiilor de 

referință, nu este nevoie să așteptați 

livrarea datelor din domeniul public ce 

conțin efemeride. 

► Harta regiunilor inaccesibile care nu au 

stații de referință cu funcționare continuă 

(CORS) fără costul implementării stațiilor 

de bază locale. 

► Obțineți mai mult date de încredere și 

fiabilitate folosind rețeaua privată de 

înaltă calitate, întreținută de Trimble. 

► Măsurători automate cu stații de 

referință dedicate, direct de la POSPac - 

eficientizarea fluxului de lucru pentru 

producția hărților. 

LIDER ÎN INDUSTRIA SOFTWARE 

“Applanix are un palmares solid oferă soluții 

noi și inovatoare clienților săi pentru a-și 

rezolva nevoile de afaceri. Prin integrarea 

tehnologiei Trimble RTX în POSPac MMS, 

suntem capabili să continuăm această tradiție 

și să oferim clienților noștri ceva care este cu 

adevărat unic și promite un nivel cu totul nou 

de precizie și eficiență.” 

- Joe Hutton, Director Tehnologie Inerțială și 

Produse Aeropurtate la Applanix Corporation 

 

 

Caracteristici cheie: 
► Post-procesare traiectoriei utilizând 

Trimble CenterPoint RTX (PP-RTX) 

► Determinarea automată a stațiilor 

de referință utilizând PP-RTX static  

► Licențe de control al calității pentru 

verificarea datelor GNSS în teren, 

asigurând respectarea specificațiilor 

de precizie înainte de a părăsi zona 

proiectului 

► Suportă licență flotantă - partajați o 

singură licență într-o rețea sau între 

calculatoare 

► Interfață nouă de utilizator 

► Procesare pe 64 de biți pentru o 

viteză mai mare 

► Suportă Windows 10 

► Suportă RTCM 3.2  

► Update bază de date prin SmartBase 

 

 

TEHNOLOGIA TRIMBLE RTX 

Trimble RTX este o tehnologie proprie, 

GPS, GLONASS, BeiDou și QZSS care oferă 

poziționare GNSS de înaltă precizie la nivel 

mondial fără utilizarea stațiilor tradiționale 

de referință locale sau a unei rețele VRS. 

Combinând date în timp real dintr-o 

infrastructură de stații de referință globală 

cu algoritmi inovatori de poziționare și 

compresie, tehnologia Trimble RTX 

calculează poziții la nivel de centimetru 

bazate pe orbita satelitului și informațiile 

despre ceasul acestuia. 

IMPLEMANTAREA POSPAC 8 

POSPac 8 include implementarea 

serviciului CenterPoint® RTX de la Trimble, 

care este integrat de Applanix - lider în 

industria de prelucrare INER Fusion™ cu 

asistență GNSS, pentru a oferi informații 

de poziționare cu precizie centimetrică la 

nivel Mondial, fără stații de referință. 

Serviciul de post-procesare CenterPoint 

RTX este disponibil pentru a fi achiziționat 

ca abonament de 6 sau 12 luni. 

BENEFICII 

► Reduce costurile 

► Reduce costurile aferente întoarcerii în 

teren cu funcția ” know before you go” 

prin care se verifică calitatea datelor în 

teren 

► Producție rapidă 

► Precizie mai bună 

► Utilizare îmbunătățită 
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