SkyMap Multi

Nyckeln till framgång för dig som är entreprenör eller konsult
och levererar till beställare av byggprojekt
Med SkyView planerar, kontrollerar och dokumenterar du byggets framdrift
mot en drönarskannad digital kopia av verkligheten. Du koordinerar och
kommunicerar med medarbetare, kunder och leverantörer. Du samlar hela
flödet från första idé till färdigt byggprojekt på en plats. Allt visuellt i 2D och
3D. Enkelt, tydligt och utan överraskningar.
Med SkyView når du enklare ett lyckat slutresultat;
kvalitetssäkert, i tid och lönsamt.

I SkyMap Multi ingår;
Pris från
• Tillgång till alla funktioner i SkyView.
41
995 kr/år
• Tillgång till verktyget molnprocessering.
Obs! Användning av verktyget faktureras separat.
• Obegränsat antal projekt.
• Obegränsat antal företagsadmin.
• Obegränsat antal användare i projekt.
• Lagring av och tillgång till projektdata för nedladdning under
licenstiden.
• Kostnadsfri svensk support.

Drönarskanning
Grunden i SkyView är den den digitala
kopia av verkligheten (ibland kallad digital tvilling) som kan bestå av georefererat
ortofoto, punktmoln och 3D-modell. Det är
den digitala tvillingen som gör att du kan
jämföra alla teoretiska underlag mot verkligheten. Datan hämtas in med hjälp av
drönare. Ska du flyga drönare eller låta
någon annan göra det?

Vi levererar en kvalitetssäker
och georefererade digital kopia
av verkligheten som kan bestå
av en 3D-modell, ett punktmoln och ett ortofoto, utifrån
dina önskemål.

Drönarskanna själv
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.

Beställ drönarskanning på
skymap.se/dronarskanning

Se aktuella priser på
skymap.se/priser-mp

Låt oss drönarskanna
Vi samarbetar med några av
Sveriges bästa mätteknikföretag och kan därmed åta
oss uppdrag över hela landet.

SkyMap Innovations AB

Licenspris
Helår
41 995 kr (≈30% rabatt)
Kvartal
13 495 kr (≈10% rabatt)
Månad
4 995 kr
Eventuell molnprocessering tillkommer utifrån nyttjande.
Särskilda villkor för licens
•
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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