
Po roční odmlce vám přinášíme podzimní vydání našeho newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky a budeme rádi,
pokud máte zájem odebírat náš newsletter i nadále. Potvrďte prosím souhlas s odběrem a

se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení o GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlasím s odběrem

A co je tedy nového?

Portál MAWIS a služba UtilityReport

Snažíme se sledovat moderní trendy v poskytování webových služeb a přinášet
zákazníkům nová řešení, která jim zabezpečí lepší uživatelský komfort, ušetří čas i peníze.
Rádi bychom Vám představili nový portál MAWIS a upgradovanou službou UtilityReport.

Přečíst celý článek

3D řešení pro architekty a projektanty

Víte, co se skrývá pod zkratkami 3D a BIM? My Vám tyto inovativní a komplexní
technologie rádi představíme a vysvětlíme, jak spolu navzájem souvisejí a v čem jsou jejich
hlavní výhody s možnostmi využití. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si celý článek.

Přečíst celý článek

Případová studie IS-PD vedení pro společnost ČEPS

Připravili jsme pro vás případovou studii, která se zabývá řešením IS-PD vedení pro
společnost ČEPS, se níž spolupracujeme více než 10 let. Ve studii naleznete popis projektu
včetně implementace GIS i samotného modulu mapového klienta.

Přečíst celý článek

10. ročník Konference e-government, Mikulov 2018

Přinášíme krátké shrnutí z 10. ročníku Konference e-government v Mikulově, kde jsme
nemohli chybět. Důležitou událostí bylo podepisování Memoranda o DTM ČR (Digitální
technické mapě České republiky). Podívejte se, jak celá akce probíhala.

Přečíst celý článek

 

Sledujte nás

Snažíme se přinášet užitečné

geomatické informace. Sledujte nás

na sociálních sítích.

 

Napište nám

HRDLIČKA spol. s r.o.

Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5

235 521 822-5

info@hrdlicka.cz

Jestliže se Vám nezobrazue tento e-mail správně, zobrazte si ho on-line.

Georevue dostáváte na základě přihlášeni k odběru informací o novinkách a akčních nabídkách HRDLIČKA spol. s r.o.

Mrzí nás, pokud již nemáte zájem o zasílání informačního e-mailu, odhlásit se můžete zde.
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