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Com o Datamine Discover 3D, você pode converter,
sem esforço, um conjunto de dados do MapInfo Pro
para um ambiente 3D intuitivo. Visualize, avalie e
modele rapidamente seu furo de sondagem e os
conjuntos de dados relacionados em 3D. Visualizar seus
dados em 3D é fácil, seja dispondo fotografias aéreas
sobre uma superfície do terreno, avaliando furos de
sondagem ou visualizando conjuntos de dados
geoquímicos.

Desenvolvido com base na poderosa plataforma MapInfo Pro GIS, o Datamine Discover é a solução completa e
essencial para compilar, mapear e analisar dados de geociências espaciais, seja para conduzir projetos de exploração
mineral, análises hidrológicas ou avaliações ambientais.

Com o Datamine Discover 3D, você pode converter, sem esforço, uma base de dados do MapInfo Pro para um
ambiente 3D intuitivo. Visualize, analise e modele facilmente seus dados de sondagem e arquivos relacionados
verdadeiramente em 3D, e depois teste suas teorias de forma dinâmica.
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O Discover é uma ótima ferramenta para a fase de exploração. O Drillholes -> Project Manager é uma
das minhas ferramentas favoritas. É muito útil para validar os dados de sondagem e a interpretação de

seções, além de poder trabalhar com recursos e teores em seção.

-Jose da Costa, Geólogo Mineralogista.

DATAMINE DISCOVER 

DATAMINE DISCOVER 3D
O Datamine Discover 3D utiliza a reprojeção direta de
base de dados, garantindo uma experiência
comparável à do MapInfo Pro.

Obtenha uma nova perspectiva sobre seus dados,
identificando e analisando tendências sutis em 3D, não
evidentes no ambiente 2D.

Utilize eficientes ferramentas de modelagem, desde a
criação de wireframes de sólidos e extrusões até a
interpolação de um modelo de blocos/voxel.

Compartilhe ambientes 3D com o Datamine Discover
3D Free Viewer e produza vídeos atraentes e imersivos
de seu projeto.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
& BENEFÍCIOS
Importe e exiba uma ampla gama de dados de
múltiplas fontes

Exiba todos os seus dados geoquímicos, de
sondagem, geológicos e geofísicos em um ambiente
GIS simples

Utilize as amplas ferramentas analíticas e de
consulta para análises gráficas, estatísticas, espaciais
e temporais

Crie mapas cartográficos de qualidade profissional

Importe, exiba e analise bases de dados raster/grid
com os amplos conjuntos de ferramentas disponíveis

Ferramentas completas de sondagem para
validação, análise, apresentação e exportação

Exiba, importe e exporte todos os seus dados GPS

Aproveite todas as ferramentas e funções
disponíveis com o software padrão da indústria
MapInfo Pro

Visualize e analise seu GIS em um ambiente 3D

Traga seus dados GIS do desktop para o campo,
coletando e analisando com o Discover Mobile

Exiba e analise facilmente os dados entre Discover,
Discover Mobile e Discover 3D

Nova ferramenta Scaled Layout
Nova ferramenta Gridline Planner
Criação da seção Simplified Drillhole
Suporte completo de dados de trincheiras
Suporte para grandes imagens Tiff
Visualização do servidor XYZ Tile

DISCOVER 2021

Novo menu em ribbons 
Novo menu CursorPlane
Interfaces de abas e ferramentas simplificadas 
Amplas melhorias de velocidade de exibição de 
 dados de sondagem
Base de dados de sondagem unificada
Nova ferramenta Drillhole Cones
Suporte completo de dados de trincheira 
Suporte a arquivos OBJ Wavefront

DISCOVER 3D
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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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(DISPONÍVEL COM DISCOVER 2021)

Instale em todos os dispositivos com Android e iOS
compatíveis
Configure tabelas e picklists para levar para o campo     
Visualize e analise as camadas de imagem, grid e
vetor no campo
Navegue até as feições selecionadas com uma
interface e design intuitivos
Colete rapidamente dados com base em picklists e
vincule entradas para dados de fotografias e áudio
Colete dados estruturais com sensores telefônicos 
Sincronize dados para o desktop e atualize os
arquivos de origem com um fluxo de dados bem
simples entre o escritório e o campo

DISCOVER MOBILE

ESPECIFICAÇÕES
Datamine Discover 2021 instala e suporta
licenciamento dos seguintes componentes:

MapInfo Pro Advanced 2019.3 (incorporando
MapInfo Raster)
Datamine Discover 2021
Datamine Discover 3D 2021 (extensão de licença
opcional)
Datamine Discover Mobile (para todos os usuários
com manutenção)

Sistemas Operacionais Suportados:

Windows 10
Windows 8.1
Windows 8

Colete dados enquanto utiliza outras funções
móveis
Colete dados não espaciais, tais como dados de
intervalos de furos de sondagem
Colete medidas estruturais com os sensores dos
dispositivos móveis
Exiba dados estruturais com a simbologia
padronizada

DISCOVER MOBILE
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