
CO JE INSPECTOR 4D?
Inspector 4D je jednoduchý, ale výkonný webový 
software pro vizualizaci a měření v mračně bodů, 
inspekci či propagaci objektů pomocí virtuálních 
prohlídek a prohlížení technických dokumentů.

Bezpečnost
Ochrana dat a bezpečné přihlašování je základ. 
Data jsou uložena u lokálního poskytovatele, 
který dbá na zabezpečení a vychází z profesionál-
ních a dlouholetých zkušeností. 

Mapový Portál 
Po přihlášení každý uživatel uvidí seznam svých 
projektů a mapu s umístěním. Po kliknutí na 
jednotlivý projekt, a to jak v seznamu projektů 
nebo špendlíku na mapě se zobrazí odkazy na 
jednotlivé moduly.

PanoView 
Jak již název napovídá jedná se o panoramatické 
pohledy, které lze navzájem provázat a vytvořit 
tak komplexní virtuální prohlídku. Která je 
ideálním nástrojem pro propagaci či dokumenta-
ci požadovaných lokalit. V rámci modulu lze přidá-
vat poznámky. 

3Dviewer
Uživatelsky přívětivý nástroj pro vizualizaci a měření v mračně bodů. Třetí rozměr přináší nové možnosti, jak přenést realitu k Vám 
do webového prohlížeče. Nejste limitováni „papírovým pohledem“, ale můžete procházet Váš projekt bez omezení, měřit vzdálenosti, 
plochy, vytvářet řezy či přidávat poznámky. 

Documents 
Modul sloužící k přehlednému uspořádání dokumentů souvisejících s projektem jako jsou technické zprávy, výkresová dokumetace, 
situace, přehledky, pasporty, rastry apod. Opět není problém v tomto modul vytvořit rychlou poznámku.

Bez instalace,
kdekoliv, kdykoliv.
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CHCI VYZKOUŠET
Naši webovou aplikaci můžete snadno vyzkoušet. Stačí napsat do 
webového prohlížeče adresu www.inspector4d.cz, která Vás odkáže 
na přihlášení do aplikace. Vyplníte přihlašovací údaje a můžete se začít 
seznamovat z naším Inspectorem 4D.  V demo verzi budete mít 
připravené ukázkové projekty z různých oborů a pro různé účely, tak aby 
jste si udělali nejlepší představu jak vypadají naše data, jak je jednoduše 
spravovat, prohlížet, měřit a dopisovat vlastní poznámky. 

JAK ZÍSKAT DATA
Náš profesionální tým se zabývá komplexním 
sběrem a zpracováním prostorových dat 
prostřednictvím moderních metod, mezi které 
patří především bezpilotní systémy (UAS), 
digitální fotogrammetrie a laserové skenování.
 
Kombinace těchto metod nám umožňuje 
nabídnout širokou škálu 2D a 3D produktů 
využitelných v architektuře, stavebnictví, 
plánování a dokumentaci staveb nebo pro správu 
prostorových a geografických dat (BIM, GIS). 

VÝHODY APLIKACE
Aplikace Inspector 4D přináší jedinečné řešení:

> Všechny projekty na jednom místě  > Virtuální inspekce  > Vizualizace mračen bodů
> Měření vzdáleností, ploch, výškové profily > Stavební dokumentace  > Snadné filtrování projektů
> Projekty v různých časových etapách  > Vytváření poznámek  > Sdílení obsahu 

Máte zájem o předvedení naší webové aplikace?  Chcete znát detaily, jak vše funguje? Potřebujete s něčím poradit? Zaujali Vás naše 
technologie sběru dat? Máme zkušenosti s nepřeberným množství projektů a rádi Vám pomůžeme.  
Zjistili jste, že Vám v aplikaci chybí nějaké nástroje, nebo potřebujete aplikaci přizpůsobit Vašim představám? Neváhejte 
a kontaktujte nás.


