
Přejít do on-line verze

Jarní vydání newsletteru Georevue.

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

A co je tedy nového?

HRDLIČKA Holding se rozrůstá o další společnost

V Kyjevě byla založena společnost GEODATA Ukraine jako geomatická firma, která chce
na Ukrajině využít dlouhodobých zkušeností skupiny HRDLIČKA Holding. 

Přečíst celý článek

Podcast s Leou Leinweberovou

Rádi bychom Vám představili třetí 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 vedoucí oddělení G3D Lei Leinweberové, která nám prozradí jak se tvoří
3D modely, jaké technologie ke sběru dat používáme a jaká je budoucnost 3D dat.

Poslechnout si Podcast

BIM model Prameniště Bavory

Zmapování vodovodních podzemních šachet v nedostupné lokalitě prameniště a zpracování
dokumentace včetně BIM modelů v LID100.

Prohlédnout si referenci

MawisPhoto - dokumentujte stavby
Představujeme Vám novou aplikaci MawisPhoto, která rozšiřuje Mawis - portál

profesionálního stavebníka. V aplikaci je možné vytvářet potřebnou dokumentaci staveb
a to i na úrovni dílčích staveb.

Přečíst celý článek

Rozdíl leteckého snímkování a ortofota

Při využívání leteckých dat je třeba rozlišovat jednotlivé způsoby zpracování dat. To má totiž
vliv na jejich přesnost.

Přečíst celý článek

UtilityReport přichází s dalšími novinkami
Naše služby se snažíme neustále rozvíjet a přidávat jim nové hodnoty.

Článek Zeměměřič Článek GeoBusiness

Jak služba funguje? 
Video pro vás a vaše známé ve zkratce představuje, jak služba funguje.

Video ke shlédnutí zde

HRDLIČKA Holding

Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 

info@hrdlicka.cz  |  hrdlickaholding.cz

Sledujte nás na sociálních sítích

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.

https://www.hrdlicka.cz/aktuality/hrdlicka-holding-se-rozrusta-o-dalsi-spolecnost
https://www.youtube.com/watch?v=stnYkVzP-8k&feature=emb_title
https://www.bim3d.cz/reference/bim-model-sachty-prameniste-bavory
https://elektro.tzb-info.cz/informacni-a-telekomunikacni-technologie/21210-mawisphoto-dokumentujte-stavby-za-pomoci-mobilniho-telefonu-skrze-3d-modely
https://www.geobusiness.cz/rozdily-ortofoto-letecky-snimek/
https://www.zememeric.cz/sluzba-utility-report-novinky-rok-2021/
https://www.geobusiness.cz/sluzba-utility-report-novinky-rok-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=CeOoxP-nNtE
https://www.hrdlickaholding.cz/
https://www.facebook.com/HrdlickaGroup/
https://www.youtube.com/user/hrdlickasro
https://www.linkedin.com/company/hrdlicka-spol--s-r-o-
https://hrdlicka.ecomailapp.cz/public/unsubscribe-test

