SkyMap Pilot

Marknadens smidigaste konvertering av drönarbilder till ortofoto,
punktmoln och 3D-modell för dig som mäter med drönare.
Med vår molnprocessering har vi automatiserat och förenklat konvertering
av drönarbilder till georefererat ortofoto, punktmoln och 3D-modell så att du
kan lägga tid och pengar på annat. Ingen väntan på processeringsdatorn. Inga
avancerade inställningar. Ingen dyr utrustning. Bara smidigt och med ett
noggrant slutresultat.
Se resultatet direkt i vårt visualiseringsverktyg SkyView. Ladda ner den data du
behöver och bearbeta det vidare i ditt favoritprogram. Använd vår plattform till
lagring av den omfattande data som drönaren genererar, eller som verktyg för att
leverera datan till din beställare. Enkelt, helt enkelt

I SkyMap Pilot ingår;
Pris från
Licensen är avsedd för enskilda drönarpiloter som
4
200 kr/år
i första hand använder tjänsten molnprocessering.
SkyView används främst till att visualisera resultatet
och att leverera data till kund.
•
Tillgång till verktyget molnprocessering.
Obs! Användning av verktyget faktureras separat.
•
Tillgång till alla funktioner i SkyView.
•
Obegränsat antal projekt.
•
1 företagsadmin-konto.
•
Rätt att bjuda in gästanvändare i 30 dagar i
respektive projekt.
•
Lagring av och tillgång till projektdata för
nedladdning under licenstiden.
•
Kostnadsfri svensk support.
Är ni flera drönarpiloter på företaget kan ramavtal tecknas som
innebär att ni enkelt kan avropa flera användarlicenser vid behov.
Licenskostnad
Helår
4 200 kr (≈30% rabatt)
Kvartal
1 350 kr (≈10% rabatt)
Månad
500 kr
Kostnad för molnprocessering tillkommer utifrån nyttjande. Se
aktuella priser på skymap.se/priser-mp.

SkyMap Innovations AB

Särskilda villkor
•
Licenskostnaden faktureras i
förskott per avtalsperiod
(1, 3 eller 12 månader).
•
Uppsägning av licens görs
skriftligen senast en månad
före avtalsperiodens slut.
•
Om uppsägning inte görs
förlängs licensavtalet automatiskt med samma period.
•
Vid uppsägning görs ingen
återbetalning för eventuellt
kvarvarande avtalsperiod.
•
Vid uppsägning av licens
kan du ladda ner all data du
önskar behålla. Du kan också
beställa arkivering hos
SkyMap. Ett arkiverat projekt
är inte tillgängligt för dig men
kan återskapas av SkyMap.
Övriga bestämmelser framgår av
Allmänna villkor för SkyMap Portal
på skymap.se/villkor-portal.
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