GPSnet.dk til udvikling – uden at det koster noget – i hele landet
I Geoteam oplever vi en vækst i antallet af firmaer, der udvikler autonome enheder såsom robotter og selvkørende køretøjer.
Enheder som i mange tilfælde brug for cm nøjagtighed. Det er en udvikling vi gerne vil støtte. Derfor tilbyder vi
korrektionssignaler fra GPSnet.dk ganske gratis til denne målgruppe.
Vi vil gerne understøtte virksomheder, der ønsker at udvikle nye produkter med henblik på kommercielt salg. Til gengæld
håber vi, at GPSnet.dk må blive det foretrukne referencenetværk, når udviklingen er færdig og der er tale om produktion.
Den eneste betingelse for at få lov at bruge GPSnet.dk kvit og frit er således, at det kun benyttes til udvikling og test. Skal du
bruge det til produktion, til udlejning eller lignende, så skal du købe et abonnement.

GPSnet.dk er altid i front
Med GPSnet.dk kan du teste i hele landet. Med 40 stationer dækker vi fra Skagen til Gedser – fra Bornholm til Lemvig.
Uanset hvor du er i landet, virker GPSnet.dk.
Udover det amerikanske GPS og det russiske Glonass kan du også modtage korrektionssignaler fra det kinesiske Beidou og
det europæiske Galileo. Du kan naturligvis anvende lige præcis den GNSS-modtager, du ønsker – GPSnet.dk er
mærkeuafhængigt. Vi benytter Trimble’s software til at generere korrektionssignalerne, men de fungerer nøjagtig lige så godt
på non-Trimble GNSS/GPS modtagere. Korrektionssignalerne leveres i alle gængse formater, som fx RTCM 2.3, RTCM 3.1 og
RTCM 3.2
Vi står – som altid – til rådighed med branchens bedste service og support. Intet andet sted finder du så god en support, som
den vi tilbyder. Vi står til rådighed med vejledning omkring brugen af referencesignaler og har en omfattende viden omkring
korrektioner fra 20 års erfaring på området. Nøjagtigheden af GPSnet.dk vil være i størrelsesordenen 1-2 cm i højden under en
masse forudsætninger, som vi meget gerne vil tale og rådgive omkring.

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

