Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel tájékoztatjuk, a FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium a napokban elérhetővé tette a
VITEL megújított verzióját a VITEL2014-et:
„A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium megújított valós idejű és utólagos ETRS89 – EOV
transzformációs megoldást adott ki. Ezt használva jelentősen csökkenthető a korábbi verzióknál (pl.
VITEL2009) az ország egyes területein tapasztalható magassági transzformációs ellentmondás. A
pontosság javulása annak köszönhető, hogy az elmúlt években az országban több száz EOMA
alapponton történt GPS észlelés (INGA), amelyek feldolgozásából, és a meglévő nagy felbontású (2x2
km-es rács) gravimetriai geoiddal (HGEO2000) történt közös kiegyenlítéséből előállt az országra
vonatkozó magassági alapfelület (geoid) javított változata. A vízszintes értelmű transzformációban nem
történt változás, az eddig is megfelelő volt.”
A FÖMI a VITEL2014-et a regisztrált VITEL licensszel rendelkezők számára díjmentesen biztosítja. A
FÖMI KGO szakembereivel egyetértésben, együttesen biztosítva az adatok védelmét, a szakszerű
telepítést, a probléma- és hibamentes használatot, a VITEL program telepítése a forgalmazók feladata
és jogosultsága. Tekintettel a fentiek biztosítására és a feladat időigényére az alábbi telepítési,
ellenőrzési és adminisztrációs díj ellenében állunk rendelkezésükre a VITEL2014 telepítése kapcsán
2015. augusztus 31-ig:
 10.000,- Ft + ÁFA amennyiben a vevő közvetlenül a Leica Geosystems Hungary Kft-nél (vagy a
jogelőd Geopro Kft-nél) került beszerzésre
 díjmentesen az alábbi esetekben:
 aktív CCP (Aktív VevőTámogatási) szerződéssel bíró vevők
 oktatási intézmények tulajdonában lévő vevők
 2014. június 1-je után beszerzett vevők
A fenti szolgáltatási díjak tartalmazzák a(z):
 korábbi VITEL verziók eltávolítását (SYS1200/900/09 rendszerek esetén)
 VITEL2014 program telepítését
 VITEL2014 program helyes működésének ellenőrzését
 VITEL2014 műszaki leírását és műszaki tanácsadást
 igazolást a telepítésről
 telepítés adminisztrációját és jelentését a FÖMI KGO felé

Ahhoz, hogy Önnek a legkevesebb időkiesést jelentse a frissítés, úgy az előre megjelölt napokon foglalt
időpontokban fogadjuk vevőjét, műszerét az irodánkban (08-17 óráig) és külső helyszíneken egyaránt:
Budapest, Leica Geosystems Hungary Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/C):
2015.06.01. hétfő
2015.06.04. csütörtök
2015.06.08. hétfő
2015.06.11. csütörtök
2015.06.22. hétfő
2015.06.25. csütörtök

A további időpontokról tájékoztatni fogjuk!
Kérjük, hogy a fent megjelölt időpontok figyelembe
vételével keresse terméktámogatási mérnök kollégánkat
és foglaljon időpontot:

Péter Tamás
+36 30 415 7503
tamas.peter@leica-geosystems.com
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Külső helyszínek 2015. júliustól:


Nyugat-Magyarország:
Szekszárd
Szombathely
Veszprém
Sopron
Pécs
Zalaegerszeg


2015.07.06 hétfő
2015.07.09 csütörtök
2015.07.20 hétfő
2015.07.23 csütörtök
2015.08.06 csütörtök
2015.08.19 szerda

Kelet-Magyarország:
Miskolc
Kecskemét
Nyíregyháza
Szeged
Salgótarján
Békéscsaba

2015.07.13 hétfő
2015.07.16 csütörtök
2015.07.29 csütörtök
2015.08.10 hétfő
2015.08.13 csütörtök
2015.08.27 csütörtök

Amennyiben a külső helyszíneken venné igénybe szolgáltatásunkat, úgy kérjük >ITT< regisztráljon,
hogy tájékoztatni tudjuk a pontos helyszín kapcsán, illetve az időpont egyeztetés végett! Felhívjuk a
figyelmüket, hogy a változtatás jogát fenntartjuk a beérkezett igényeknek megfelelően!
Kérjük a VITEL2014 telepítésre érkező ügyfeleinket, hogy munkaállományaikat (JOB-okat) archiválják,
illetve ajánljuk, hogy a már biztosan nem használt munkaállományokat távolítsák el! Előre is köszönjük!
A VITEL2014 telepítési kampányunk 2015. augusztus 31-ig tart! Ahogy látják, igyekszünk a
lehető leggördülékenyebben megoldani az átállást az Önök érdekében. A kampány lejárta után a
VITEL2014 telepítését külső helyszíneken már nem tudjuk vállalni, továbbá a telepítési,
ellenőrzési és adminisztrációs díj egységesen 20.000,- Ft + ÁFA díjra emelkedik, ezért kérjük
Önt, hogy éljen a lehetőséggel!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a VITEL2014 adatállományait kérésre sem áll módunkban kiadni!
Megértésüket köszönjük!

A VITEL2014 az alábbi Leica vevőkön, műszereken futtatható:
Leica SYS1200 család
 GX1230 és egyéb 1200
„hátizsákos” vevők
 RX1250(T/C) + ATX1230x
„SmartRover” vevők
 TPS1200 SmartStation
mérőállomások

Leica GPS900 – GS09 család
 RX900 (CSC) + ATX900
 CS09 + GS09

Leica VIVA család
 CS10 + GS08(plus) / GS12 /
GS14 / GS15 / GS10 vevők
 CS15 + GS08plus / GS12 /
GS14 / GS15 / GS10 vevők
 TS11 / TS15 SmartStation
mérőállomások

A további részletekért kérjük keresse közvetlen kapcsolattartóját:
Nyugat-Magyarország:
Kelet-Magyarország:
Pallos Péter
Csábi Zoltán
+36 30 625 7939
+36 30 939 1229
peter.pallos@leica-geosystems.com
zoltan.csabi@leica-geosystems.com

Üdvözlettel:
A Leica Geosystems magyarországi csapata
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