
LISÄTIETOJA:
WWW.EASYGO.FI

EasyGO Professional tuotteet:

EasyGO Professional lisää maasto-
paikannussovellukseen monipuoliset
aineisto-ominaisuudet sekä
ammattikäyttöön tarvittavat työkalut.
EasyGO:ssa voidaan hyödyntää olemassa olevia
paikkatietoaineistoja, sekä merkitä aineistoja
puhelimella. Aineistot voidaan siirtää puhelimesta
omalle tietokoneelle langattomasti.

EasyGO Professional  
Perusversio mm. maanomistajille

 - Pinta-alan mittaus
 - Paikkatietoaineistojen katselu, esim.
   metsäsuunnitelmat
 - Omien pistemäisten paikkatietoaineistojen
   esitys puhelimessa
 - Karttalisenssit: 5 000 km2 maastokarttaa
               200 km2 peruskarttaa kiint. rajoilla 
   Hinta 295€ 

EasyGO Professional+ 
Täysi versio mm. organisaatioille ja yhteisöille

Perusversion ominaisuuksien lisäksi:
 - Omien paikkatietoaineistojen (pisteet, viivat,
   alueet) esitys puhelimessa ominaisuustiedoin
 - Paikkatietoaineistojen tuottaminen (pisteet, reitit,
   alueet) puhelimella ja siirtäminen omalle
   tietokoneelle
 - Karttalisenssit: vapaasti maastokarttaa ja
             peruskarttaa kiint. rajoilla 
   Hinta 495€ + 
   (75€/ vuosi sis. palvelintilan ja karttalisenssit)

EasyGO Professional WEB
WWW-käyttöliittymä aineistojen ja käyttäjä-
ryhmien hallintaan.
   Hinta 245€/vuosi
Kaikki hinnat verottomia nettohintoja, ALV 0%

EasyGO-tuotteista tuttu helppokäyttöinen 
käyttöliittymä. Karttoina selkeät Infokartan 
mobiilikäyttöön jalostamat kartta-aineistot. 
Mukana Personal ja Hunter ominaisuudet.
Maanmittauslaitoksen aineistosta Infokartan jalostamat 
tarkat  Maastokartta- sekä Peruskartta-aineistot. 
Kiinteistörajat tunnuksilla sisältyvät Peruskarttaan.
Tarkin kartta-aineisto on näytöllä 1:12 000 tarkkuudella.

Pinta-alan mittaus, tallennus 
ja siirto palvelimelle.
EasyGO:lla voi mitata pinta-aloja GPS-
sijainnin mukaan, tai piirtää ne kartalta. 
EasyGO kertoo alueen pinta-alan. 
Alueet voi tallentaa myöhempää 
käyttöä varten sekä lähettää palve-
limelle. Palvelimelta alueet voi tallentaa
omalle tietokoneelle (tallennus omalle
koneelle vain Professional+).

Piste-, alue- sekä viiva-
muotoisen paikkatieto-
aineiston esitys
EasyGO avaa aineistot suoraan 
palvelimelle viedyt paikkatietoaineistot. 
Paikkatietoaineistojen sisältäessä 
ominaisuustietoja esitetään ne omassa 
näkymässä.

EasyGO Professional WEB -työkalulla 
viedään mm. metsäsuunnitelmia ja 
työohjelmia palvelimelle halutuille 
käyttäjille avattavaksi puhelimessa.

Professional+ -versio sisältää lisäksi 
palvelintilan omille aineistoille. 
EasyGO:lla tuotettuja aineistoja voi 
viedä palvelimelle siirrettäväksi tietoko-
neelle. Omia paikkatietoaineistoja voi 
viedä tietokoneelta palvelimelle avatta-
vaksi EasyGO:ssa. 

Tuetut tiedostomuodot MapInfo 
MIF/MID ja SilvaGIS. Suunniteltu 
yhteistyössä metsänhoito-
yhdistysten ja Silvadata Oy:n kanssa.

EasyGO Professional 
Ammattikäyttöön tehty maastopaikannus-

ohjelmisto matkapuhelimiin

Yhteisöt ja organisaatiot maa- ja metsätaloudessa
sekä yhdyskuntasuunnittelussa. Urakoitsijat ja maanomistajat.

INFOKARTTA OY
KAUPPURIENKATU 33, 90100 OULU
Vaihde: (08) 323 0000


