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מעקב פרויקט:דוגמא

המשמשת בהצלחה לקוחות בתחום  פלטפורמה ייחודית לניתוח נתוני בנייה
,  כולל יזמים וחברות ממשלתיים, תשתיות הבניה בארץ וברחבי העולם

חברות הנדסה המבצעות ניהול ומעקב אחר ביצוע  ,חברות בנית תשתיות
.תשתית ומודדיםפרויקטי

לבצע תחזיות ולהפחית עלויות של , הפלטפורמה מאפשרת לייעל תהליכים
,  ובכך לייעל דרמטית את ביצוע הפרויקט20%עבודות מקצועיות ביותר 

.לוחות זמנים ולשלוט באיכות הביצוע



מעקב פרויקט:דוגמא

מדידות ודוחות
 ניתוחי מידע ובדיקה חזותית, ברמת דיוק של מודד מוסמך ומודלים לשם חישוביםאורתופוטוקבלת מודלי.
 הרחפןגישה לכל התמונות הגולמיות בכל נקודת זמן ומיקום שכוסתה על ידי.
 יכולת למקם את שכבת התכנון על גבי התאום הדיגיטלי“As Built”   ולהשוות מיקומים ומדידות של התאום

.לתכנון ”As Built“הדיגיטלי 
 וסטיות אחרות” חפירות יתר“אפשרות למדוד ולזהות.
הגישה להערות נשמרת . לתעד ולשתף בין בעלי העניין בפרויקט, לכתוב הערות, יכולת לסמן בקלות פערים וסטיות

.לאורך כל מחזור חיי הפרויקט

ומודליםגיאודטידיוק , פלטים
ס״מ1-3, הדוחות והמודלים עומדים ברמת דיוק של מודד מוסמך, כל התוצרים ההנדסיים
דוחות דיוק של מידע מעובד
 ברמת דיוק של מודד מוסמך1:250של בקנ״מאמיתיתאורתופוטומפת
 (ס״מ לנקודה2.5רמת דיוק של )מודל ענן נקודות תלת ממדי
מודל טקסטורה תלת ממד
מודל גבהים
קווי קונטור
מודלים תלת ממדיים של פני השטח



מעקב התקדמות פרויקטח"דו:דוגמא
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גרפיות-תרמובדיקות :דוגמא
סולארייםלמתקנים

חריגה,למשתניםגבוההרגישותוולטאי-פוטוסולארילמתקן
תפקוד.הרווחיותועלהנצילותעלתשפיעבביצועים

הכדאיותלהבטחתהמפתחהואהמתקןשלאופטימאלי
.ההשקעהשלהכלכלית

גוףלכלהמותאםמומחהשירותמספקתפרופלורחברת
מתקניםשלבבקרההמעוניין,פרטיאו/ויזמי,עסקי

.וולטאית-פוטובטכנולוגיהסולאריים



גרפיות-תרמובדיקות :דוגמא
סולארייםלמתקנים

מתקניםשלתחזוקהאו/ולהערכהתרמיתבהדמיההשימוש
השיטותלרובובניגודיתרונותמספרמציע,סולארים
הפעלהבמהלךמותקניםפנליםלסרוקמאפשרהאחרות

.רגילה

זמןבפרקגדוליםשטחיםלסרוקמאפשרתרמיצילום,בנוסף
.המערכתבפעולתהתערבותכלוללאקצר



גרפית-תרמובדיקהח"דו :דוגמא
סולארילמתקן



גרפית-תרמובדיקהח"דו :דוגמא
סולארילמתקן



מ"כטבלהכשרתהמרכז
הרחפןלמקצועותבישראלהגדולהספרבית

חוקי"עפא"רתברישיוןמחייבתמסחרילצורךרחפןהטסת



?אנחנולמה

.בשוקהמוביליםהלקוחותעםבעבודההרבהניסיוןבגלל❑

.ארציתבפריסההשירותיםאספקתבגלל❑

שמתחייבתבישראלהיחידההרחפניםחברתהיאשפרופלורבגלל❑
.מלאבשכרחודשייםשלהתמחותלתקופתבוגריהאתלהעסיק

,האנרגיהלשוקירחפניםשירותיאספקתשלעשירפורטפוליובגלל❑
.הביטחוניתותעשיההמשלוחים,המדידות,המיפויים,ן"הנדל

במרכזכולושהוכשר,והמקצועיהמנוסההמטיסיםצוותבגלל❑
.פרופלורשלמ"כטבלהכשרות

.כחוקומבוטחיםמרושייניםשלנווהמטיסיםהרחפניםכלכי❑



נבחריםלקוחות



קשרליצירת
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+972-73-3333-234 | +972-73-3863-771

office@propeller-drones.com

www.propeller-drones.com
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