
Přejít do on-line verze

Letní vydání newsletteru Georevue.

Snažíme se přinášet zajímavé novinky, témata a řešení z oboru geomatiky a od

společností skupiny HRDLIČKA Holding.

A co je tedy nového?

Intelis prodal svou Telco divizi Unicorn Systems 
Divize se zabývá vývojem SW řešení pro evidenci a analýzu telekomunikační sítě. Nově

získané prostředky chce �rma Intelis věnovat do soustředění a rozvoje vlastních produktů v

oblasti výstavby a údržby sítí utilitních společností.

Přečíst celý článek

BIM model výrobní skladovací haly
Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly včetně zpracování stávajících

technologických celků a skladovacích prostor.

Prohlédnout si referenci

UtilityReport – novinky v aplikaci
Naše služby se snažíme neustále rozvíjet a přidávat jim nové hodnoty. Podívejte se, co

jsme pro vás již v letošním roce připravili.

Jaro - Léto 2021

GEOSTAR se stal součástí skupiny HRDLIČKA Holding
Brněnská geologická a geotechnická �rma GEOSTAR, spol. s r.o. se stala 13. 7.2021

součástí skupiny HRDLIČKA Holding.

Přečíst celý článek

Železniční tunely na trati Kořenov-Tanvald
Aktualizovali jsme podklady pro plánovanou rekonstrukci trati, která byla vzhledem k

velkému sklonu v několika úsecích vybavena ozubnicí. Díky této ozubnici je v ČR jedinečná

a roku 1992 byla uznána jako kulturní památka.  

Prohlédnout si referenci

Rozhraní služby UtilityReport se spol. ČEPS
Společnost ČEPS, a.s. se na nás obrátila s požadavkem na integraci mezi jejich novým

systémem AVES a naší službou UtilityReport. Společně realizované rozhraní �rem de

facto simuluje budoucí vizi fungování portálu stavebníka.

Přečíst celý článek

Geocart využívá GeoPortal k publikaci Návrhů KoPÚ
Aplikace pro sdílení návrhu pozemkových úprav s účastníky řízení je drobnou podporou ze

strany vývoje Hrdlička spol. s r.o. pro Geocart CZ a.s. v rámci skupiny �rem patřící do

skupiny HRDLIČKA Holding.

Přečíst celý článek

Děčín spouští elektronický stavební deník STAVEE
Stavební �rmy budou muset u všech městských staveb vést elektronický deník.

 Zastupitelé tak chtějí předejít problémům, které se objevily u revitalizace historické čtvrti

Podmokly.

Přečíst celý článek

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.
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