
Poderosas capacidades geoespaciais projetadas para o setor de recursos naturais

QUEM USA O DISCOVER?

DISCOVER 

Geólogos de Exploração
Analistas GIS
Geólogos de Minas
Cientistas Ambientais
Engenheiros Geológicos
Membros do Conselho

para MapInfo Pro



Com o Discover 3D, você pode converter, sem
esforço, conjuntos de dados do MapInfo Pro
para um ambiente 3D intuitivo. Obtenha uma
nova perspectiva sobre seus dados, identificando
e analisando tendências sutis não evidentes no
ambiente 2D. Visualizar seus dados em 3D é
fácil, seja dispondo fotografias aéreas sobre
uma superfície de terreno, avaliando perfurações
ou visualizando conjuntos de dados
geoquímicos.

Utilize as poderosas capacidades de
modelagem, de extrusões e wireframing de
sólidos até interpolação de modelo bloco/voxel.

2FOLHETO DISCOVER FOR MAPINFO

Totalmente integrado com a poderosa
plataforma MapInfo Pro GIS, o Discover é um
pacote indispensável para profissionais do setor
de Recursos Naturais. Seja para compilação de
dados, mapeamento, perfuração ou análise de
dados espaciais, esta é uma ferramenta que o
ajudará e otimizará seu fluxo de trabalho.
Construído do zero por Geólogos para ajudar na
exploração de minerais, na análise hidrológica, e
também em avaliações ambientais e inúmeras
outras tarefas.

Precisa exibir seus dados GIS em 3D? Com o
Discover 3D isso não é um problema.

Quer levar seus dados GIS para o terreno? Basta
baixar o Discover Mobile no seu telefone ou
tablet e pronto!

DATAMINE DISCOVER 

DATAMINE DISCOVER 3D 

ESPECIFICAÇÕES
O Datamine Discover 2022 instala e outorga
licenciamento dos seguintes componentes:

MapInfo Pro Advanced 2021.1 (incorporando MapInfo Raster)
Datamine Discover 2022
Datamine Discover 3D 2022 (extensão de licença opcional)
Datamine Discover Mobile 

Sistemas operacionais suportados:

Windows 11
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8

Compartilhe ambientes 3D com o Datamine Discover 3D Viewer gratuito e produza vídeos atraentes e
envolventes de seu projeto.
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DISCOVER MOBILE 
Disponível tanto em plataformas Android como Apple, o Discover Mobile é um companheiro de terreno
que não pode faltar. Seja no seu iPad, iPhone ou dispositivo Android, o Discover Mobile levará todos os
seus dados GIS para o terreno com alguns passos simples. E o melhor de tudo - o Discover Mobile vem
como parte do seu pacote Discover, sem custos adicionais.

O que posso fazer no Discover Mobile?

O Discover Mobile já vem com numerosas ferramentas para ajudá-lo a navegar e descobrir seus dados
no terreno, tais como o navegador waypoint, áreas de geofencing para não entrar, pesquisa de
localização por atributo, navegação com bússola magnética ou medição com régua.

Deseja coletar dados?

Use validações simples de dropdowns, ponto de coleta, dados de linha ou polígono manuais ou captura
por GPS. Tire uma foto e relacione-a com seus dados, capture a sua pista percorrida ao longo do dia.
Quer capturar ou analisar dados estruturais? Use a estereoneta ou a bússola estrutural embutida. Você
decide como quer utilizar o Discover Mobile; todas as ferramentas estão lá, como um kit completo de
ferramentas para o terreno.

PLATAFORMAS SUPORTADAS

Android (Android 7 e superior)
Apple IOS (13.0 e superior)
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Importa e apresenta uma ampla gama de dados de múltiplas fontes

Mostra todos os seus dados geoquímicos, de perfuração, geológicos e geofísicos em um
ambiente GIS simples

Utiliza as ferramentas analíticas e de consulta abrangentes para análises gráficas, estatísticas,
espaciais e temporais

Cria mapas cartográficos com qualidade profissional

Importa, exibe e analisa conjuntos de dados em quadrículas (grid datasets) com os kits
completos de ferramentas disponíveis

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

Mostra, importa e exporta todos os seus dados de GPS

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

Visualiza e analisa seu GIS em um ambiente 3D

Traz seus dados GIS do seu computador para o terreno, coletando e analisando com o Discover
Mobile

Mostra e analisa sem interrupções os dados em Discover, Discover Mobile e Discover 3D

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



FALE CONOSCO
AUSTRÁLIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA |
EQUADOR | GANA | ÍNDIA | INDONÉSIA |
CAZAQUISTÃO | MALÁSIA | MÉXICO | MONGÓLIA |
PERU | FILIPINAS | RÚSSIA | ÁFRICA DO SUL |
TURQUIA | REINO UNIDO | EUAwww.dataminesoftware.com

https://www.facebook.com/DATAMINESOFTWARE/
https://vimeo.com/user90485175
https://www.linkedin.com/company/dataminesw/
https://www.youtube.com/c/DatamineSoftware/featured
http://www.dataminesoftware.com/

