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Więcej informacji znajdą Państwo w internecie na stronie: 
www.fokus-gmbh-leipzig.de lub u naszego autoryzowanego partnera:

Pomiary geodezyjne 
budynków, fotogrametria, 
obróbka obrazu 

fokus

 Warunki 
 techniczne:

• aparat cyfrowy lub analogowy  
 oraz skaner do pozyskiwania obrazu

• taśma miernicza, miarka teleskopowa  
 lub dalmierz disto do pomiaru długości  
 fasady

• komputer PC z procesorem typu 
 Pentium, minimalny rozmiar pamięci  
 operacyjnej 512 MB RAM oraz system 
 operacyjny Microsoft Windows  
 95/98/NT/2000/XP/VISTA.
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Szkolenie i jednodniowe seminaria
• Jeśli istnieje taka potrzeba, jesteśmy w stanie zagwarantować indywidualne szkolenie,  
 w którym wykorzystane zostaną dane z Państwa projektu, i które odbędzie się w Państwa biurze.
• Alternatywą jest jednodniowe seminarium, które możemy przeprowadzić w Lipsku (Niemcy)  
 w biurze firmy Fokus (jeśli zostanie zgłoszonych min. 3 uczestników).
• Mogą Państwo testować pełną wersję programu przez okres jednego miesiąca1.

transfer danych
• Interfejs CAD dla bezpośredniego importu  z formatu DWG/DXF jako podstawa kartowania
• funkcja importu dla istniejących projektów CAD i ich kontynuacji w metigo MAP
• Eksport wyników kartowania do plików (TIFF) lub CAD (DWG/DXF) w skali rzeczywistej
• dla każdej klasy kartograficznej mogą zostać utworzone pola z danymi (np. w celu znalezienia  
 innych informacji na temat technologii danej metody) i mogą być im przypisane różne wartości
• wyznaczone ilości oraz dane o obiektach mogą być wyeksportowane razem w plikach  
 tekstowych i opracowane w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych
• przy pomocy darmowej wersji metigo VIEW są Państwo w stanie przesyłać projekty do 
 swoich partnerów
• metigo VIEW towarzyszą funkcje pomiarowe i wydruk w skali rzeczywistej

Legenda, nagłówki i arkusz z danymi
• zdefiniowane przez użytkownika nagłówki i legenda dla efektywnego przedstawienia projektu  
 kartograficznego
• opcjonalne dodanie wyznaczonych ilości w legendzie
• jednolite legendy i nagłówki w różnych projektach
• indywidualne przedstawienie wyników kartograficznych w arkuszu danych w jednolitym formacie 

Strona tytułowa:

Kościół Pielgrzyma w Ipthausen 
(fasada zachodnia)

Kartowanie:  
Hendrik Romstedt, 
Kirchheim (Turyngia)

Celem kartowania była ocena ubytków. 
Na tej podstawie można prognozować 
w jakim stopniu zmaleją koszty 
konserwacji.

Klaudiusz WesoloWsKi 
ul. Klaudyny 6/106

PL-01-684 Warszawa

•  http://restorer3d.com/metigo
•  klaudiuszw @ gmail.com
•  tel.    +48 504 769 281

cyfroWe kartoWanie do ceLóW ochrony 
i renoWacji zabytkóW poLSka WerSja

Dokumentacja

Cyfrowe kartowanie

Kosztorysowanie

MAP
PoMIAry nA obrAzACh W forMIE CyfroWEj.
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noWe możLiWości od WerSji 3.0

• administracja projektem z hierarchią  
 obiektów

• rozszerzona struktura warstw

• rozszerzony interfejs użytkownika

• legenda z wyznaczaniem ilości

• nowe narzędzia do rysowania i   
 sygnatury kartograficzne

• interfejs CAD

• arkusze danych

• zarządzanie informacjami obiektowymi

organizacja projektów kartograficznych 
• przy pomocy hierarchii obiektów można w przejrzysty sposób zarządzać i oceniać duże projekty  
 kartograficzne z podprojektami
• dopasowanie podprojektów kartograficznych za pomocą szablonów kartowania
• nawigacja poprzez drzewo projektów lub kartę nawigacji 
• pełne wykrywanie tabel z ilościami w ramach projektu

dLa kogo jeSt metigoMAP

 metigoMAP jest odpowiednim 
programem dla konserwatorów i restau-
ratorów zabytków do cyfrowego karto-
wania na skalowalnych i przetworzonych 
obrazach.

 W pracach konserwatorsko-restau-
ratorskich bardzo duży nacisk kładzie się 
na sporządzenie dokumentacji.

 metigoMAP umożliwia wykonywanie 
i opracowywanie przetworzonych zdjęć 
zarówno w miejscu ich wykonania jak i w 
pracowni.

czym jeSt metigoMAP

 metigoMAP jest programem do 
cyfrowego przetwarzania, kartowania i 
rejestrowania zabytków na przetworzonej 
fotomapie.

 Przyjazne dla użytkownika połącze-
nie obróbki zdjęć i funkcji CAD‘owskich 
umożliwia komfortową pracę zarówno  
w biurze jak i w terenie.

 metigoMAP został stworzony we 
współpracy z konserwatorami i architek-
tami.

narzędzia do rysowania i sygnatury kartograficzne
• Poligony i linie rysowane ręcznie, krzywe linie i półokręgi, funkcje prostokąta i okręgów.
• Kosztorysowanie powierzchni i linii na podstawie kartowania w skali rzeczywistej można uzyskać automatycznie  
 i pogrupować wg. klasyfikacji określonej przez użytkownika.
• Wypełnienie obszarów przeźroczystymi kolorami, kodami lub szrafurą.
• Funkcje CAD (wydłużanie, przycinanie, przenoszenie, funkcja lustro...)
• Funkcje przecinania się powierzchni (do opracowania konturów sąsiednich powierzchni i części nachodzących na siebie)
• Indywidualne szablony kartowania mogą być zdefioniowane i zaprojektowane przy pomocy ogromnej biblioteki sygnatur,  
 typów linii i kolorów.
• Edytor sygnatur do nakładania indywidualnych szrafur, linii, sygnatur wektorowych i kolorów.

zarządzanie klasami kartowania  
• Jako podkład do kartowania mogą zostać użyte przetworzone obrazy 
 i zeskanowane plany (TIF/JPEG/BMP) także jako rysunki CAD (DWG, DXF).
• Możemy wyróżnić klasy kartowania dla powierzchniowego i liniowego 
 kartowania, dla sygnatur obrazowych i wektorowych jak również klasy podpisów 
 i wymierowania.
• W projekcie kartowania klasy mogą być wykorzystane dla różnych tematów  
 kartograficznych (do kartowania ubytków i uzupełnień, podejmowania decyzji 
 i kosztorysowania) i mogą być pogrupowanie indywidualnie.

komfortowy interfejs użytkownika
• kontrola programu poprzez drzewo projektowe, listę z menu lub okno dialogowe  
 kartowania
• indywidualne opcje interfejsu użytkownika pozwalające na optymalne korzystanie  
 z programu zarówno na komputerze PC jak i komputerze przenośnym Tablet-PC 
 w terenie
• szybka nawigacja w kartowanym obiekcie
• Do wyboru włączanie lub wyłączanie przeźroczystości warstw w rejestrze poprzez  
 grupowanie klas.
• Oprogramowanie jest samodzielną aplikacją i nie wymaga dodatkowych programów.

przetwarzanie zdjęć i montaż
• przetwarzanie zdjęć w skali rzeczywistej
• funkcja skalowania stosowana do zeskanowanych planów papierowych
• montaż i obróbka zdjęć 
• połączenie wielu obrazów o różnych właściwościach  
 (rozdzielczość, skala, kolorowe/czarno-białe) w ramach jednego projektu kartowania


