MAPublisher

GEOGRAPHIC
IMAGER

®

Avenza Maps

®

®

Poderosa ferramenta de criação cartográﬁca e SIG para o Adobe® Illustrator®

Ferramentas de imageamento
espacial para Adobe Photoshop
®

Uso o App. Use o Mapa.
Maps oﬄine para ﬁcar na rota certa.
®

Publique e venda mapas diretamente para terminais móveis

O Avenza Maps® é uma solução abrangente para o uso, a distribuição e a venda de
mapas oﬄine para terminais móveis. Descubra como é fácil comprar mapas que são
criados e vendidos por Editores de todo o mundo a través da loja do Avenza Map ou
carregando os seus próprios mapas, inclusive PDF geoespacial, GeoPDF® e GeoTIFF.

APRESENTAÇÃO
FUNCIONALIDADES

Crie belos mapas com o MAPublisher usando ferramentas geoespaciais e de mapeamento para trabalhar de forma integrada no ambiente
do Adobe Illustrator. Complete sua produção e seu ﬂuxo e trabalho –
do dado bruto até a produção de mapas de alto padrão – e todos os
estágios intermediários.
Importe facilmente e rapidamente uma ampla variedade de formatos
de dados, crie produtos cartográﬁcos de alto padrão, e exporte dados
para diferentes formatos de arquivos ou publique para impressão
papel ou divulgação digital, incluindo mapas para a Internet e para
terminais móveis.

SOLUÇÕES
Governos, setor privado, e instituições acadêmicas conﬁam nos
produtos de mapeamento da Avenza para ajudar a criar e usar mapas
com precisão e riqueza de conteúdo a partir de dados geoespaciais,
incluindo os detores seguintes:
Floresta e agricultura

Fiscalização

Infraestrutura

Serviços Públicos

Educacional

Viagens e Turismo

Publicação

Óleo e Gás

Segurança Pública

Forças Armadas e Inteligência

w w w.avenza.com

O painel de controle e as ferramentas do
MAPublisher estão totalmente integradas na
interface do Adobe Illustrator

Suporte dos principais formatos de SIG
incluindo ESRI, Google, AutoCAD, MapInfo,
FME Desktop

Interoperabilidade Geoespacial

Transformação

Amplo suporte de sistemas de coordenadas e
ferramentas desenvolvidas para as atividades
de mapeamento

Tudo para aumentar a produtividade dos proﬁssionais
de cartograﬁa e SIG. Importe rapidamente vários
formatos de dados, edite imagens, e exporte para
formatos facilmente utilizáveis.

Amplo suporte para centenas de sistemas de
coordenadas geográﬁcas e projeções cartográﬁcas.
Fácil transformação entre sistemas geodésicos e
sistemas de coordenadas projetados.

Visualização e Rotulagem

Georeferenciamento

Mosaico e Particionamento

Georeferencie imagens facilmente, usando pontos de
controle, e atribuindo coordenadas de forma interativa.
Detecta sistemas de coordenadas para georreferenciar
e retiﬁcar imagens.

Junte imagens individuais para criar um mosaico
contínuo e equalizado. Divida uma imagem
em várias partições deﬁnindo o tamanho ou a
quantidade desejada, e salve tudo usando nomes
de arquivos sequenciais.

Edite dados geoespaciais e crie mapas
usando as ferramentas do MAPublisher e do
Adobe Illustrator

Totalmente Compatível

Disponível como licenças ﬁxas ou ﬂutuantes
e compatível com Windows e Mac
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Rastreie Sua Posição

Use o GPS embutido de seu terminal móvel
para se localizar em qualquer mapa, mesmo
estando oﬄine.

Compatível com Windows e Mac, aproveite as funcionalidades nativas do Adobe Photoshop tais como transparência,
ﬁltragens, edição de pixel, ajustes de imagens tal como brilho,
contraste, e controle de curvas de histogramas, sem perda de
georeferenciamento.

Importação e Exportação
de Dados

Transformar e Processar

Navegue, visualize prévias, compre e acesse
mapas proﬁssionais de alta qualidade. Venda
e distribua seus próprios mapas.

O Geographic Imager aproveita as funcionalidades do Adobe
Photoshop para que o processamento de imagens espaciais
seja rápido e eﬁciente. Ele agrega ferramentas para importar,
editar, manipular e exportar imagens geoespaciais tais como
fotos aéreas e imagens de satélites.

Integração Completa

APRESENTAÇÃO

Loja do Avenza Map

Comece a mapear com licenças de
avaliação gratuitas do MAPublisher
e do Geographic Imager disponíveis
em www.avenza.com

Grave Informações

Levante pontos notáveis, incluindo fotos,
grave trilhas GPS, agregue observações, e
outros atributos. Exporte e compartilhe datos
com terceiros.

Faça Medições

Meça distâncias e áreas numa variedade
de unidades. Salve os levantamentos como
feições de mapas.

LICENCIAMENTO
O Avenza Maps é gratuito para uso recreativo e uso não comercial.
Qualquer outra utilização requer uma assinatura Avenza Map Pro.

Avenza Maps Pro
Para possibilitar que sua organização compartilhe o aplicativo Avenza Maps em terminais
móveis, importe arquivos no formato shapeﬁle da ESRI®, acesse o suporte da Avenza e
solicite novas funcionalidades e desenvolvimentos, com uma assinatura anual do Avenza
Map. Garanta o acesso de mapas de sua autoria para toda a sua equipe que está a campo,
para orientação no terreno e nas tarefas de coleta de dados.
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A Plataforma Avenza
Quando você está criando mapas num ambiente integrado, você consegue ter a ﬂexibilidade para publicar mapas e exportar dados exatamente como e onde você deseja. A plataforma Avenza foi desenvolvida para tornar a sua experiência
de mapeamento em desktop e terminal móvel mais eﬁciente, para que possa ter mais tempo solucionando os desaﬁos
que se apresentam. Muitas organizações conﬁam num conjunto de produtos da Avenza para construir ﬂuxos de processamento de dados geoespaciais e soluções.

Importação
Vetores - Base de Dados - Web

Imagens - MDE - Web

Quando a Qualidade dos
Mapas é o que Importa

50%

Camadas - Imagens - PDF
25%

Poderosas ferramentas de mapeamento para o Adobe® Creative Cloud®

20%

e soluções oﬄine para mapas em terminais móveis

Quando a Qualidade dos Mapas é o que Importa
10%

Desktop
para Adobe Illustrator

para Adobe Photoshop

Mobile
Avenza Maps®
para terminais móveis

Nosso foco é desenvolver poderosos softwares de mapeamento que facilitam
a criação, a publicação e o processamento de imagem. As organizações e os
proﬁssionais usam o MAPublisher® e o Geographic Imager® para criar mapas e
resolver situações da vida real. Os usuários ﬁnais consomem produtos cartográﬁcos gerados e vendidos pelos Editores a través do aplicativo Avenza Maps® e o a
Loja de Mapas.
Avenza Maps

Windows e Mac

Distribuidor e suporte
técnico na América Latina
ENGESAT

Exportação
Vetor - Base de Dados - Imagens - Web - Impressão - Terminais Móveis

www.engesat.com.br

Publique - Venda - Compre
Loja Avenza Map

engesat@engesat.com.br

Contact Avenza Systems
84 Merton Street
Toronto, ON M4S 1A1
Canada

Tel + 55 41 9 9134 0990

1-800-884-2555 (North America)

Curitiba – PR

Fax 1-416-487-7213

Brasil

Tel 1-416-487-5116
info@avenza.com
www.avenza.com
Avenza

Editores: distribuição e venda
Consumidores: compra e acesso

AvenzaSystems
50%

Soluções de Mapeamento para o Século 21
25%
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