De hoge GPS-nauwkeurigheid en snelle GPS-fix maken de
Ricoh G800SE het perfecte hulpmiddel voor professionele
gebruikers.

• Van elke foto de meest precieze GPS-coördinaten
• Alle foto’s overzichtelijk op een kaart te bekijken
• Robuust model met alle nuttige functies

Eenvoudig beheren van uw foto’s via de
kaart
Foto’s die gemaakt zijn met de GPS-camera kunt u met onze
fotomanagement software eenvoudig uploaden en in een
kaart tonen. Kies de beste software voor uw organisatie:

•

Met ExifExtractor kunt u de GPS-locaties van uw foto’s in
één keer uitlezen en opslaan in een bestandsformaat,
dat u kunt inlezen in uw eigen software zoals AutoCAD,
Microstation of ArcGIS.

•

Kies PhotoMapper Desktop om uw foto’s rechtstreeks in
te lezen en te beheren als geodatabase in ArcGIS. Zowel
de GPS-positie en fotorichting als de foto’s worden direct
toegevoegd aan uw kaarten.

•

PhotoMapper Server is de online kaartapplicatie waarmee u personen of organisaties toegang kunt geven
voor het uploaden en beheren van foto’s per project.
Wilt u foto’s online beschikbaar stellen aan uw collega’s
of projectleden? Gebruik dan deze webbased cloud-

Wat is het?

dienst met een uitstekende beveiliging.

De nieuwe Ricoh G800SE is de slimste en meest krachtige
GPS-camera voor professionele fotodocumentatie. De 4e
generatie van deze allrounder is robuust genoeg voor het
ruigste veldwerk: waterproof, vuil- en schokbestendig en

Wie gebruiken GPS-camera?
Veel organisaties hebben de voordelen van de GPS-camera
ontdekt. Uiteenlopende organisaties zoals ingenieursbureaus, aannemingsbedrijven en overheidsinstanties
zelfs chemisch resistent tegen desinfectie met ethanol of

gebruiken de Ricoh GPS-camera en bijbehorende software

chloor. Naast alle standaardfuncties maken de memofunc-

voor tal van projecten.

tie en ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth van de Ricoh de
ideale GPS-camera.

Bekijk onze vernieuwde website
Op www.gpscamera.nl vind u meer informatie over de

Hoe werkt het?

mogelijkheden van de GPS-camera. Ook kunt u hier uw

Bij elke foto slaat de camera automatisch de GPS-coördi-

eigen configuratie samenstellen en bestellen.

naten op. Tegelijkertijd met de kijkrichting. Zo is achteraf

Voor meer informatie of een demonstratie vraag één van

altijd duidelijk waar én in welke richting een foto is geno-

onze medewerkers via info@mapgear.nl of telefonisch via

men.

0570 – 74 60 70.
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