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GPSnet.dk

GPSnet.dk 
Den ultimative kilde til RINEX-data

GPSnet.dk er til professionelle brugere, som har brug for pålidelige, nøjagtige og driftssikre 
korrektionsdata til post-processering af GNSS-data. Uanset om du har en drone, en håndholdt 
GNSS-modtager eller laver opmålinger til søs, kan du benytte GPSnet.dk. Med 40 referencestatio-
ner fordelt over landet kan vi levere korrektionsdata til hele Danmark. Du kan enten få data direkte 
fra en af vores referencestationer, eller fra en hvilken som helst position efter eget valg indenfor 
netværkets område. Du kan se referencestationerne på http://drift.gpsnet.dk/

Dataformater
GPSnet.dk kan levere korrektionsdata i flere forskellige formater – både i Trimbles egne komprime-
rede formater, eller i det åbne RINEXformat, og du kan få leveret data med sampling rate helt ned 
til 1 Hz. RINEX 2.10, RINEX 2.11, RINEX 3.02, DAT, TGD, T01 og T02.

Vi gemmer alle referencedata i et år, så du også har mulighed for at få korrigeret dine ældre data.
 
Reference Data Shop
Du kan selv hente de ønskede korrektionsdata i vores Reference Data Shop på http://drift.gpsnet.
dk/ Her vælger du selv referencestation, periode, sampling rate og dataformat, og når dine data er 
genereret, kan du enten downloade dem direkte fra siden eller få dem sendt på en mail, og nogle 
softwarepakker til post-processering giver endda mulighed for at download korrektionsdata 
direkte fra softwaren.

GPSnet.dk er altid i front
Med i alt 40 topmoderne referencestationer leverer GPSnet.dk korrektionsdata fra satellittjene-
sterne Galileo, BeiDou og BeiDou3 sammen med GPS og GLONASS. GPSnet.dk fungerer sammen 
med alle tilgængelige GNSS-modtagere uanset producent. Samtidig er GPSnet.dk redundant, med
fuldstændig opdateret back-up server, som er klar til tage over, såfremt der skulle opstå udfordrin-
ger med produktionsserveren. 

GPSnet.dk er verdens første landsdækkende referencenetværk med BeiDou og Galileo samt 
Danmarks suveræne RTK-tjeneste, som er godkendt og kontrolleret af Styrelsen for Dataforsyning 
og Infrastruktur til matrikulære formål.

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker at tegne et abonnement:

Mandag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.30

Telefon: 77 33 22 33


