Leica SmartWorx Viva
Veld Software
Datasheet

Eenvoudig
nn Heldere grafische weergave, logische menu structuren en wizards bieden hulp
bij ingewikkelde procedures

SmartWorx

nn Geen technische terminologie
nn Oppakken, aanzetten en starten met werken

Uitgebreide functionaliteit
nn Meten en coderen van punten, lijnen en vlakken
nn Uitzetten van punten, lijnen vlakken, alignementen en DTM’s
nn Eenvoudig aan te passen aan uw manier van werken

Extra programma’s voor specifieke taken
nn Voor zowel GPS als TPS instrumenten
nn COGO berekeningen, volume berekeningen en nog veel meer
nn Wegen, Spoorlijnen en Tunnels uitzetten en controleren

Technische specificaties
Leica SmartWorx Viva

SmartWorx
Viva

SmartWorx
Viva LT

Beheren van projecten, data en coördinaatsystemen

l

l

Data import: ASCII, DXF, LandXML

l
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Functionaliteit binnen SmartWorx Viva en SmartWorx Viva LT

Algemeen

Leica SmartWorx Viva

SmartWorx
Viva

SmartWorx
Viva LT

Uitzetten van lineaire en vlak objecten: Lijnen, bogen, vlakken
en eenvoudige alignementen

l

¢

l
l

Optionele programma’s

Referentielijn

Data export: ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW

l

l

Uitzetten van hellingen ten opzichte van lijnen en bogen

Kaart weergave binnen data beheer en alle programma’s
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Kwaliteitscontrole – controle van coördinaat verschillen voor opslag

Bekijken van DXF bestanden als achtergrond beeld
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Meerdere werkwijzen
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Ondersteuning van verschillende total stations: TS/TM30, TPS1200 +,
TPS1200, Flexline instrumenten, TPS1100, TPS 800, 700, 400, 300
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RoadRunner – Road

l

Uitzetten en controleren van alignementen

l
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Grafisch uitzetten en kwaliteitscontrole
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Sla onvoltooide taken op voor het snel en gemakkelijk
hervatten van dezelfde taak

l

Field to office data overdracht via FTP

l
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Pictogrammenbalk voor het ten alle tijden weergeven van de
instrument status met de optie deze te verbergen
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Permanente weergave van Hz en V (TPS) of coördinaat
kwaliteit (CQ) waarden (GNSS)

Alignementen kunnen handmatig worden aangemaakt of
omgezet vanuit talloze formaten met de LGO Design to Field
component
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Uitgebreide rapportages aanmaken
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RoadRunner – Rail

Meten
Thematische punt, lijn en vlak codering en vrije codering met
maximaal 20 attributen. De codes kunnen worden geselecteerd
uit een vooraf gedefinieerde lijst of handmatig worden ingevoerd
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Smart en Quick codering
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Schakelen tussen GNSS & TPS met één druk op de knop
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Automatisch opslaan van punten met kwaliteitscontrole.
Verschillende methoden voor opslag: tijd, afstand en stop & go
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Definieerbaar meetscherm – definieer welke informatie u wilt
zien tijdens het meten
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Meten van indirecte punten met een offset (alleen TPS)
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Meten van indirecte punten met ondersteuning voor tal van
apparaten zoals de DISTOTM (alleen GNSS)
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Uitzetten

Gebaseerd op RoadRunner met extra functionaliteit en
aandacht voor spoor werkzaamheden. Ideaal voor de bouw en
de inspectie van spoor
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Geschikt voor eenvoudige en complexe ontwerpen – inclusief de
behandeling van meervoudig verkante sporen met externe hartlijn
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Uitgebreide rapportages aanmaken
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RoadRunner – Tunnel (alleen TPS)
Gebaseerd op RoadRunner met extra functionaliteit voor en
focus op tunnel bouwwerkzaamheden. Ideale toepassing voor
het uitzetten en controleren van profielen, oriënteren van de
boormachine etc.
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Visualisatie van het ontwerp en de as built gegevens

l

Uitgebreide rapportages aanmaken
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Volume Berekeningen

Uitzetten van punten en DTM’s
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Meten en berekenen van oppervlaktes en volumes
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Navigeer naar punt met behulp van verschillende methoden:
Noorden, zon, punt, naar en van de total station
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Verschillende methoden om de grens te berekenen
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Kwaliteitscontrole – controle van coördinaat verschillen voor opslag
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Automatische selectie van het volgende dichtstbijzijnde punt

l

Grafische selectie van een punt uit de kaart
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Bewerken van hoogtes en offset hoogtes van punten

l

Audio signaal wanneer de afstand tot het punt kleiner wordt
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Verschillende berekeningsmethoden: inverse, veelhoek (afstand
en richting), snijpunten, lijn en boog berekeningen, lijn en boog
segmentatie, vlakverdeling
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Grafische selectie van een punt uit de kaart
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Plot van de COGO berekening in de kaart
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QuickGrid berekeningen voor snelle veld kalibraties
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Vlakken definiëren en meten van de punten ten opzichte van
het vlak, of de grens van het vlak opgeven en automatisch
punten in het vlak laten meten
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Ideale toepassing voor het meten van gevels
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Uitgebreide rapportages aanmaken
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Meten Dwarsprofiel
Definieer de automatische codering van een dwarsprofiel
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Ideaal voor het meten van dwarsdoorsneden van spoorlijnen
of rivieren waarbij repetitieve codering nodig is
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Veelhoek (alleen TPS)
Meten, berekenen en vereffenen van veelhoeken inclusief
waarnemingen
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Uitgebreide rapportages aanmaken
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Seriemeting (alleen TPS)

Bepaal Coördinaat Systeem
Strenge berekening van OneStep, Twostep en Classic 3D
coördinaatsystemen
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Referentievlak / Oppervlakte scan
l

COGO

Uitgebreide rapportages aanmaken

DXF uitvoer van gemeten oppervlakken
Uitgebreide rapportages aanmaken

Berekenen, bekijken en markeren van restfouten
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Meet meerdere series van hoeken en afstanden
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Automatisch koppelen van punten
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Ideale toepassing voor wanneer veel metingen naar dezelfde
punten nodig zijn – dammen, steengroeven, gevels, grote
constructies
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Uitgebreide rapportages aanmaken
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TPS Setup
Diverse standplaats methoden – bekende oriëntering,
oriënteren en hoogte overbrengen, vrije standplaats
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SmartStation
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Indirect punt (alleen TPS)

Standplaats updaten met achteraf gemeten richtpunten
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Resultaat en plot van de standplaatsbepaling
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Maakt het mogelijk met de total station punten indirect in te
meten in combinatie met een hulpstuk
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Ideale toepassing voor het meten van punten in riolering en
andere moeilijk bereikbare plaatsen

l

l = Alle opties, methoden en functionaliteit beschikbaar

Andere programma’s

¢ = Beperkte opties, methoden of functionaliteit beschikbaar

Er zijn nog veel meer programma’s beschikbaar. Neem contact
op met uw lokale Leica Geosystems vertegenwoordiger voor
meer informatie

Total Quality Management –
ons streven naar totale
klanttevredenheid.
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