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Desenvolvido como um plugin do ArcGIS Pro, Discover é um pacote abrangente para importação, centralização e
análise de dados geocientíficos, seja para atividades de exploração mineral ou avaliações ambientais. Com o
Discover, você pode importar inúmeros tipos de dados específicos de geociências e criar planos e seções de
sondagem de qualidade cartográfica, assim como visualizar todos os seus dados em 3D.

O ArcGIS Pro tem a capacidade única de alternar de ambientes GIS 2D para 3D sem problemas. Também tem a
flexibilidade de compartilhar na web todos os seus cenários em 2D e 3D com os membros de sua organização ou com
o público em geral.

Importe dados de sondagem de diversos repositórios e atualize-os sem dificuldades à medida que novos dados se
tornam disponíveis. Crie legendas para aplicar a todos os seus tipos de dados do ArcGIS Pro: dados de superfície,
sondagem, linha ou ponto.

Gere seções e planos de sondagem de qualidade cartográfica impressionante. Crie modelos de seção para gerenciar
todos os dados e estilos de suas seções em 2D ou 3D, mantendo sem esforço todos os dados de seção em formatos e
simbologias padrão ao longo do projeto. Digitalize os dados e georreferencie imagens na seção e envie facilmente
para o 3D. Visualize todos os seus dados em 3D importando dados 2D e 3D de uma ampla variedade de formatos
comuns de dados de mineração.

Importação de uma ampla variedade de formatos

de dados de sondagem.

Validação extensiva de sondagens.

Fácil atualização de dados de sondagem.

Templates de seção para padronizar estilos e

manipular grandes quantidades de dados.

Aplicação de estilos de legenda a todos os tipos

de dados do ArcGIS Pro.

Possibilidade de compartilhar cenas 3D de

sondagem na web.

Crie planos e seções de sondagem com

qualidade cartográfica.

Visualize seus dados de sondagem em 3D.

Produza e gerencie suas seções de forma rápida.

Gerencie facilmente os dados e estilos de seção.

Perfeita integração de 2D para 3D.

Visualização de formatos de dados de

mineração em um ambiente GIS.

Compartilhamento de dados dentro de sua

empresa ou com o público em geral.
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DISCOVER PARA ARCGIS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
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AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA | EQUADOR |
GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA | CAZAQUISTÃO | MALÁSIA |
MÉXICO | MONGÓLIA | PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA
DO SUL | TURQUIA | REINO UNIDO | EUA

AGENDE UMA
DEMONSTRAÇÃO
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Importe dados de sondagem (tanto de sondagem
como de trincheiras) de tabelas, Access, ODBC, Fusion
e acQuire. Atualize facilmente os novos dados de
sondagens à medida que eles se tornam disponíveis.
Importe dados 2D e 3D da Datamine, Micromine,
Vulcan, Surpac e diversas outras soluções comuns
dentro do ambiente GIS.

COMPILE

Visualize seus dados como planos e seções 2D ou
cenas 3D. Mostre a topografia recoberta com dados
de superfície e com camadas de sub-superfície na
seção. Exiba seus dados de sondagens usando
preenchimento litológico, rótulos, gráfico de barras,
gráfico linear ou dados estruturais. As legendas
coloridas e os templates de seção do Discover
garantem a continuidade da estrutura de dados e da
simbologia em seus projetos tanto em 2D quanto 3D.

VISUALIZE

Edite seções e envie ao layout para formatar usando o
conjunto completo de ferramentas na paleta de edição
do ArcGIS Pro para criar seções de qualidade
cartográfica visualmente impressionante.

MAPEIE

Compartilhe seus dados através de layout ou dos
recursos de compartilhamento via web do ArcGIS Pro
de maneira pública, ou dentro de sua organização para
revisão dos colegas.

COMPARTILHE

Funciona no ArcGIS Pro 2.4 ou superior com uma licença
básica.

ESPECIFICAÇÕES

Windows 10.

SISTEMAS OPERACIONAIS
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