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Firma APOGEO oferuje pomoc w długofalowym rozwoju biznesu poprzez profesjonalne doradztwo i wdrażanie

innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze produktów, jak i szeroko rozumianej współpracy w zakresie

technologii GNSS w geodezji, budownictwie oraz branżach wykorzystujących systemy informacji geograficznej

(GIS).

Naszą ofertę zaprojektowaliśmy z myślą o najnowocześniejszych rozwiązaniach, aktualnych dziś i nowoczesnych 

jutro.
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Firma posiada cztery podstawowe jednostki zaangażowane w produkty:

- pomiarowe GNSS/RTK

- cyfrowe echosondy

- zintegrowane systemy inżynierii morskiej, nawigacji morskiej

- systemy pozyskiwania danych GIS

Swoje technologie rozwijają  w oparciu o własną wiedzę i komponenty firm zagranicznych.

O firmie:

Długoletnie doświadczenie – rok założenia 1999

Ponad 30 oddziałów

Ponad 60 dystrybutorów na świecie

Notowana na giełdzie
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Dokładność: 2-5 cm

Odbiór sygnałów satelitów: GPS + GLONASS + GALILEO

Płyta główna światowego lidera firmy Trimble – 220 kanałów 

Specjalna obudowa odbiornika wykonana z nanomateriałów

Pomiary statyczne wraz z oprogramowaniem w standardzie
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Profesjonalne odbiorniki GPS/GNSS Hi-Target są 

dostępne z oprogramowywaniem Hi-RTK Road. 

Hi-RTK Road jest niezwykle wszechstronnym 

oprogramowaniem pomiarowym z przyjaznym 

interfejsem użytkownika. To bardzo elastyczne i 

proste w obsłudze oprogramowanie, pozwala na 

wykonywanie różnorodnych operacji graficznych i 

obliczeniowych. Hi-RTK Road to sprawdzone, 

doskonałe jakościowo oprogramowanie, 

odpowiednie dla mniej zaawansowanych prac, ale 

cieszące się dużym uznaniem wśród praktyków ze 

względu na jego funkcjonalność i pełne 

wykorzystanie w codziennej pracy.
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Carlson SurvCE to zaawansowane oprogramowanie 

pomiarowe amerykańskiej firmy Carlson. Za marką 

Carlson stoi doświadczenie, wiedza oraz 

dostarczanie najbardziej zaawansowanych 

technologicznie rozwiązań. Uznane i popularne 

oprogramowanie Carlson SurvCE cechuje bogactwo 

funkcji, intuicyjna obsługa, a także obsługa wielu 

urządzeń (GPS, tachimetry), licznych marek. Carslon 

SurvCE to najnowsza wersja oprogramowania 2,6 w 

języku polskim, z bezpłatną aktualizają poprawek. 

Dzięki zaawansowanym funkcjom pomiarowym i 

szerokiemu spektrum opcji obliczeniowych, z SurvCE 

rozwiążesz najcięższe zadania pomiarowe, przy 

jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów pracy.
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Program Raport RTK umożliwia tworzenie 

raportów z pomiarów RTK z 

wykorzystaniem sieci ASG-EUPOS. 

Program Raport RTK umożliwia wybór i 

konfigurację wyglądu raportu. Dzięki 

prostemu interfejsowi jest łatwy w 

obsłudze. Program umożliwia generowanie 

raportów przy użyciu plików z kalibracji. 

Jest w pełni zgodni z GUGiK oraz 

przyjmowany w ODGiK jako raport z 

pomiarów GPS.
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Hi-Target Vnet6 to wielozadaniowy, wielofunkcyjny, 

zaawansowany technologicznie odbiornik satelitarny, 

zaprojektowany jako stacja referencyjna. Vnet6 obsługuje 

wszystkie sygnały GNSS – 220 kanałów pozwala na śledzenie i 

odbiór wszystkich widocznych satelitów systemów GPS, 

GLONASS oraz GALILEO w przyszłości.
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Cyfrowa sonda ultradźwiękowa Hi-Target 

(echosonda) to wysokiej klasy, 

inteligentne urządzenie wykorzystujące 

fale dźwiękowe do określania głębokości 

zbiorników wodnych. Echosonda Hi-

Target została zaprojektowana do 

precyzyjnych pomiarów głębokości 

akwenów, jezior, mórz, zbiorników 

retencyjnych oraz do szerokiego 

zastosowania w inżynierii wodnej.

Źródło: RZGW
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Odbiorniki nawigacyjne GPS/GNSS Hi-Target to urządzenia szeroko stosowane w pomiarach morskich. Doskonale 

sprawdzają się w pracach typu: pogłębianie dna, składowanie skał i piasku, projekty hydrograficzne, pomiary śródlądowe 

oraz obszarów jezior, zbieranie danych GIS, a także pomiary rozpoznawcze.
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Dopełnieniem systemu pomiarowego jest 

zaawansowane oprogramowanie nawigacyjne. 

Oprogramowanie Hi-Target zaprojektowane do 

sondowania oraz pozycjonowania, jest 

niezwykle łatwe do skonfigurowania. 

Użytkownik może wybrać spośród kilku typów 

oprogramowania, zaprojektowanego do 

indywidualnych potrzeb (Hi-Target HyNav 

Marine / Depth Sounding / Navigation 

Sounding).
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Odbiór sygnałów satelitów  GPS, GLONASS, SBAS

Dostosowany do najtrudniejszych warunków terenowych – norma wodoszczelności IP65

Nowe możliwości technologiczne dzięki najnowszemu systemowy operacyjnemu Windows 
Mobile 6.5

Precyzja i dokładność pomiaru 1-3 m online (bez zewnętrznych poprawek i postprocessingu)

Wbudowany modem GPRS z funkcją rozmów głosowych/SMS (smartfon)

Zdjęcie w dzień czy w nocy? - wysokiej rozdzielczości aparat 5 Mpix i lampa Flash 

Swobodna komunikacja i integracja dzięki Bluetooth, Wi-Fi, modem 2G

Kompatybilny w pełni z oprogramowaniami ArcPad, tMap, mLasInżynier i inne

Czytnik kodów kreskowych, RFID, eCompass

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie – 2 lata gwarancji
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Odbiór sygnałów satelitów  GPS, GLONASS, SBAS

Dostosowany do najtrudniejszych warunków terenowych – norma wodoszczelności IP67

Nowe możliwości dzięki najnowszemu systemowy operacyjnemu Windows Mobile 6.5

Wbudowany modem GPRS z funkcją rozmów głosowych/SMS (smartfon)

Dokładność w trybie różnicowym 50cm, 20cm, 2cm

Swobodna komunikacja i integracja dzięki Bluetooth, Wi-Fi, modem 3G

Pionownik laserowy do ustawienia odbiornika idealnie na mierzonym punkcie

Kompatybilny w pełni z oprogramowaniami ArcPad, tMap, mLasInżynier i inne

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie – 2 lata gwarancji
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Hi-Q to zaawansowane oprogramowanie zaprojektowane do profesjonalnego gromadzenia 

danych GIS, przeznaczone na odbiorniki GPS/GIS oraz komputery polowe. Oprogramowanie 

idealne sprawdza się w pomiarze obiektów punktowych, liniowych i obszarów, a także 

charakteryzuje się wysoką efektywnością. Odbiornik klasy GIS wraz z oprogramowaniem Hi-Q 

pełni niebagatelną rolę w budowaniu systemów informacji geograficznej. Rozwiązanie to jest 

dedykowane dla wielu sektorów gospodarki zajmujących się zbieraniem, zarządzaniem i 

podejmowaniem decyzji na podstawie danych.

Hi-Net Server jest oprogramowaniem stacjonarnym, 

instalowanym na komputerach PC, służy do zarządzania 

danymi typu GIS. Hi-Net Server to wysoce efektywne 

rozwiązanie, które łączy w sobie zbieranie danych dla 

potrzeb GIS, przetwarzanie, transmitowanie danych oraz 

zarządzanie rozproszoną strukturą danych.



19

ArcPad jest wiodącym oprogramowaniem 

GIS stworzonym do pracy w terenie. 

Umożliwia ono bezpośrednie pozyskiwanie, 

analizowanie i wyświetlanie danych 

geograficznych bezpośrednio w terenie, 

które dzięki wykorzystaniu właśnie tego 

rozwiązania są dokładne i mogą być 

integrowane z informacjami pochodzącymi 

z odbiorników GPS, dalmierzy , 

wykrywaczy urządzeń podziemnych oraz 

cyfrowych aparatów fotograficznych.
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mlas Inżynier to aplikacja służąca do kontroli zgodności 

wpisów w bazie SILP z obiektami znajdującymi się w 

drzewostanach, nawigacji oraz pomiarów GPS. Użytkownik 

pracujący w terenie ma dostęp do dużego fragmentu bazy 

SILP oraz mapy numerycznej, dzięki czemu kontrola 

wykonanych zabiegów, magazynu drewna oraz systemu 

planów staje się bardzo prosta.

tMap to zaawansowany lecz prosty w obsłudze program przeznaczony do pracy z 

mapą numeryczną oraz pomiarów GPS - instalowany może być prawie na każdym 

urządzeniu typu odbiorniku GNNS/GIS z systemem operacyjnym Windows Mobile

Aplikacja pozwala na pełną edycję mapy numerycznej (warstw .shp), co w 

połączeniu z pomiarami GPS stanowi doskonałe narzędzie do aktualizacji mapy.
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CgeoZasiewy jest to 

specjalistyczne oprogramowanie 

wspomagające pracę osób 

kontrolujących zasiewy (np. kontrole 

na miejscu dla ARiMR). 

Oprogramowanie wraz z 

komputerem i GPS umożliwia 

pomiar, rejestrację i przesyłanie 

danych kontrolowanych działek 

rolnych.
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Tablet Qpad firmy Hi-Target to mobilny komputer najnowszej generacji, stworzony z myślą o najbardziej wymagających 
klientach.

Odbiór sygnałów satelitów  GPS, GLONASS, SBAS

Dostosowany do najtrudniejszych warunków terenowych – norma wodoszczelności IP67

Nowe możliwości technologiczne dzięki systemowy operacyjnemu Android 2.3

Precyzja i dokładność pomiaru 1-3 m online (bez zewnętrznych poprawek i 
postprocessingu)

Wbudowany modem GPRS z funkcją rozmów głosowych/SMS (smartfon)

Sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie – 2 lata gwarancji

Wysokiej rozdzielczości, duży i jasny 7 calowy ekran zapewnia najwyższą czytelność 
danych w każdych warunkach

Swobodna komunikacja i integracja dzięki Bluetooth, Wi-Fi, modem 2G
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QGIS jest to oprogramowaanie umożliwiające 

zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych 

danych, zastosowanie danych GPS, wykonywanie analiz 

przestrzennych oraz tworzenie map.

ArcGIS for Smartphones and Tablets poszerza zakres 

możliwości korzystania z GIS-u. Aplikacja ta umożliwia między 

innymi: przeglądanie mapy, zbieranie i aktualizacja danych w 

terenie oraz wykonywanie analiz GIS-owych. Daje nam także 

możliwość dostęp do danych i dzielenie się nimi poprzez 

ArcGIS Online lub ArcGIS for Server.
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Dalmierze przy współpracy z odbiornikami Hi-Target 

GNSS/GIS umożliwiają  wykonywanie uzupełniających 

pomiarów miejsc trudno dostępnych (długość przęsła 

mostu, odległość pomiędzy słupami energetycznymi).

Instrument jest w stanie obliczyć różne wielkości: 

- odległość pozioma, 

- odległość skośna, 

- nachylenie osi celowej, 

- azymut, 

- przewyższenie, 

- pomiar odległości niedostępnej, 

- wysokość odległego obiektu.



Wykrywacze instalacji podziemnej przy 

współpracy z odbiornikami Hi-Target 

GNSS/GIS umożliwiają lokalizowanie 

infrastruktury podziemnej (kable 

energetyczne, przyłącza wodne, gazowe, 

kable telekomunikacyjne), dzięki temu są 

idealnym uzupełnieniem i nanoszeniem zmian 

na mapach. 

Unikalne cechy:

- jednorodność danych

- łatwa analiza i zbieranie danych

- minimalizacja błędu

- oszczędność czasu i pieniędzy.
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- aktualizacja leśnych map 

numerycznych

- określenie granic lasów, parków

- pomiar drzewostanu, zrębów itp.

- zarządzanie majątekiem i 

zasobami leśnymi
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- budowa systemu ewidencji działek 

rolnych (ARiMR)

- tworzenie map (rodzaj gleb, upraw)

- analiza i prognozowanie terenów 

zalewowych

- informacje o hodowli zwierząt, 

występowaniu szkodników itp.

- wykorzystanie danych do wykonania 

zabiegów agrotechnicznych
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- tworzenie map rzeźby terenu

- pomiary odwiertów

- inwentaryzacja złóż i kopalin

- prognoza i analiza zanieczyszczeń 

powietrza, gleb oraz wód gruntowych

- analiza składowisk odpadów

- mapowanie terenów leśnych oraz 

miejskich stref zieleni

- ewidencja szkód górniczych
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- aktualizacja i formułowanie 

uwarunkowań działalności zakładu 

górniczego

- przygotowanie planu ruchu zakładu 

górniczego

- analiza różnych zjawisk wpływów 

eksploatacji górniczej

- projektowanie zagospodarowania 

przestrzennego
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- zarządzanie siecią

- zbieranie i analiza informacji o 

awariach

- gromadzenie i analiza informacji 

przyłączenia odbiorców do sieci

- zarządzenie pracami
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- zarządzanie siecią

- zbieranie i analiza informacji o 

awariach

- gromadzenie i analiza informacji 

przyłączenia odbiorców do sieci

- zarządzenie pracami
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- zarządzanie siecią

- zbieranie i analiza informacji o 

awariach

- gromadzenie i analiza informacji 

przyłączenia odbiorców do sieci

- zarządzenie pracami
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- analiza zagrożeń pożarowych

- lokalizacja i nawigacja do miejsc 

wypadków, stref zagrożeń



38

- zarządzanie siecią transportową

- planowanie, projektowanie, 

inwentaryzacja sieci transportowej

- planowanie operacji logistycznych

- lokalizacja urządzeń w czasie 

rzeczywistym

- analiza ruchu pasażerskiego i 

towarowego



39

- zarządzanie przestrzenią

- analiza użytkowanych gruntów

- wycena nieruchomości do celów 

podatkowych

- zarządzanie infrastrukturą publiczną

- analiza danych i podejmowanie 

biznesowych decyzji
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- edukacja i szkolenie młodzieży

- prowadzenie badań naukowych

- realizacji projektów edukacyjnych
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GALILEO / GLONASS / GPS / 3G / RFID

Doskonała jakość i wydajność

Kompatybilne z technologiami Klienta

Zdolne do najcięższej pracy

Bezpieczne, sprawdzone, godne zaufania

Profesjonalne doradztwo i opieka Klienta

Kompleksowe wdrożenia technologii

Wsparcie techniczne na najwyższym poziomie
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APOGEO Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 10
31-429 Kraków

Biuro Wrocław
ul. Kościuszki 135
50-440 Wrocław

www.apogeo.pl


