
Jestliže se Vám nezobrazue tento e-mail správně, můžete přejít do on-line verze.

Přinášíme jarní vydání našeho newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky v rámci společností
Hrdlička Holding.

A co je tedy nového?

Využití BIM při rekonstrukci nádraží Čachovice

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v nádraží Čachovice spadá do pilotních projektů využití
BIM při projektování železničních staveb.

Prohlédnout si referenci

Nové funkcionality v mapovém okně
Naše služby se snažíme se neustále rozvíjet a přidávat jim nové hodnoty.

Zima 2020 Jaro 2020

Nová aplikace STAVEE na portálu Mawis
Představujeme Vám novou aplikaci STAVEE, která pomáhá stavbyvedoucím na stavbě.
Aplikace je moderní elektronická verze stavebního deníku. Lze si jí stáhnout pro iOS i

Android.

Přečíst celý článek

Podcast s Mgr. Lukášem Opatem - ředitelem
marketingu a komunikace

Rádi bychom Vám představili první díl našeho podcastu, ve kterém se bavíme se
zaměstnanci naší společnosti. Jak se u nás dělá geodézie v souvislostech? Dnes se na to
podíváme z pohledu našeho marketingového ředitele Lukáše Opata, který nás vezme do

zákulisí firmy a poví nám něco o své pracovní cestě.

Poslechnout si Podcast

Význam polních cest v kulturní krajině

Krajina v České republice prošla vlivem a působením člověka složitým vývojem, na kterém se
podepsaly střídající se politické a hospodářské vlivy. V důsledku velkoplošného obdělávání

půdy pak došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních a
krajinotvorných elementů.

Přečíst celý článek

Přinášíme Vám 3. díl příběhu o službě UtilityReport
V posledním díle Vám ukážeme, jaké náležitosti jsou potřeba při vyřízení žádosti o

stavební povolení.

Video ke shlédnutí zde

Nová služba - měření termokamerou

Nově nabízíme našim zákazníkům měření termokamerou FLIR C3, která Vám pomůže
odhalit úniky tepla na budovách, horkovodech, parovodech apod.

Přečíst celý článek

Sledujte nás

Snažíme se přinášet užitečné

geomatické informace. Sledujte nás

na sociálních sítích.

Napište nám

HRDLIČKA Holding

Za Lužinami 1084/33

155 00 Praha 5

+420 235 521 822-5

info@hrdlicka.cz

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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