Kariyerinizin En Verimli Yatırımı
Maplnfo Akademi Sertifika Programları kapsamında birçok kurum ve kuruluşa Coğrafi Bilgi Sitemleri (CBS)
konularında temel ve ileri seviyede eğitimler verilmektedir. Farklı uygulama alanlarına yönelik CBS paket program
eğitimleri ile tüm sektöre mekansal çözümlerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mesleki Bilgilerinizi Teknoloji ile Birleştirin...

Mesleki bilgileriniz ve tecrübelerinizi, mekansal analizler için kullanılan
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile birleştirebilirsiniz. Günümüzde Coğrafi Bilgi
Sistemleri, yer bilimlerine dair birçok alanda kullanılmaktadır.

CBS Sektörünün Bir Parçası Olun...

Ülkemizde tüm kamu ve kuruluşların kullanmış olduğu analiz ve
karar destek sistemlerinde en etkin çözüm olan CBS sektörünüzün
bir parçası olun ve çağı yakalayın.

Maplnfo ile Hızlı ve Doğru Kararlar Verin...

Arşivlemiş olduğunuz bilgileri CBS ortamına taşıyarak harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Harita üzerinde
arşivlediğiniz veriler ile analiz yapmak diğer metodlara göre hem hızlı hem de daha düzenli şekilde olacak ve
doğru sonuçlar verecektir.
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MAPINFO AKADEMİ Üniversite Eğitimlerinin Bir Parçası ...

Üniversitelere CBS alanında tam destek sağlayan MAPINFO AKADEMİ, sertifikalı
eğitimler ve CBS günleri düzenlemektedir. Öğrencilere hem CBS'nin hangi alanlarda
kullanıldığını hem de CBS ile neler yapılabileceğini göstermektedir. Aynı zamanda
üniversite hocalarına ve üniversite bilgisayar salonlarına lisans desteği de sağlamaktadır.
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Maplnfo Pro

Maplnfo Professional, birbiriyle ilişkili mekansal ve öznitelik verileri oluşturmak, düzenlemek, görselleştirmek ve analiz etmek
için kullanılan akıllı çözümler sunan bir masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımıdır.

Datamine Discover, Discover 3D

Yerbilimcilere özel olarak geliştirilmiş bu modül hem yeraltı hem yerüstünü modeller. Böylece modeller üzerinde analizler
yapılabilir. Jeokimyasal ve jeofiziksel verileri analiz edip sonuçları harita üzerinde gösteren Maplnfo üzerinde çalışan bir
modüldür.

MapXtreme ®

MapXtreme SOK.NET platformu üzerinde çalışanların yaptıkları uygulamaları harita ile entegre kullanabilmeleri için dizayn
edilmiştir. Kamuya açık ve özel sektörde boy gösteren firmalara, haritalama, konum bazlı karar alma ve analiz sürecinde daha
sağlıklı stratejik karar vermeleri için bir kılavuzdur.

MapBasic®

MapBasic, Maplnfo Professional üzerinde uygulama geliştirmeye yarayan 'basic' tabanlı bir programlama dilidir.

RasterPro ®
Maplnfo ailesinin en yeni üyesi Raster Pro ile çok büyük boyutlardaki rasterlar için bile üstün bir performans sağlayabilirsiniz.
Raster pro uzun vadede Vertical Mapper'ın yerini alacaktır.

Akademik Çalışmalarda Kolay Analiz Yapın ve Görsel Sonuçlar Alın ...
Cv'nize Yeni Bir Şeyler Katın ...
Rakiplerinizden Bir Adım Önde Olun ...
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