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Matavimų sprendimai 

1 etapas: pradiniai matavimai 2 etapas: specifiniai matavimai



Drone Deploy: procesas

Tai internetinis (on-line) fotogrametrinis sprendimas objektų analizei iš 

nuotraukų. 

Veikimo principas:

Objekto / vietos 

pasirinkimas
Drono maršrutas Objekto 

„suskraidymas“

Nuotraukų 

sukėlimas
3D modelis

Vartotojas tik minimaliai gali įtakoti galutinio rezultato kokybę. 



Pixpro: procesas

Tai kompiuterinis (desktop) fotogrametrinis sprendimas objektų analizei iš 

nuotraukų. 

Veikimo principas:

1. 2. 3.

Vartotojas kiekviename iš etapų gali įtakoti galutinio rezultato kokybę. 



Sprendimų integracija
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Drone Deploy kainodara

149 USD / month 449 USD / month Ad hoc



Funkcionalumas

Baziniam 

paketui 

nepriklauso 

joks 

funkcionalu

mas 

įtakojantis 

3D modelio 

tikslumą



Roof Reporting app’sas

Sumokant vienkartinį projekto mokestį nesi tikras, kad gausi norimą rezultatą. 

Pinigai sumokami prieš projektą.



Roof Reporting kainodara



Vieno

gyvenamojo

namo stogų 

analizė:

- 149 USD 

(Drone 

Deploy)

- 65 USD 

(Roof 

Reporting + 

Solar 

Obstruction)

Viso: 214 USD 

projektui

Roof Reporting kainodara



Pixpro – tai naujas būdas išmaniai, paprastai ir tuo pačiu saugiai atlikti objektų 

analizę (inspektavimą). Tai:

- Taupo laiką (reikiamus duomenis galite gauti per kelias valandas) 

- Neriboja analizės dažnumo (atlikite taip dažnai kiek reikia)

- Supaprastina procesą (nėra būtinas spec. pasirengimas)

- Užtikrina saugesnes Jūsų darbuotojų darbo sąlygas (jokio 

tiesioginio kontakto su tiriamu objektu)

- Pateikia daug vertingos informacijos (itin platus matavimų, 

modeliavimo, vizualizacijos bei kt. Funkcionalumas)

- Įneša aiškumo (itin realistiški 3D modeliai)

- Saugumo jausmas (profesionalų komanda visuomet pasiekiama ir 

pasiruošusi padėti)

Pixpro pridėtinė vertė



Pixpro kainodara



Pixpro programos išbandymas

Pixpro programinę įrangą galima bandyti 14d. nemokamai svetainėje 

www.pix-pro.com

Visuomet esame pasiruošę susipažindinti su programa bei pasidalinti 

profesionaliais patarimais tiek drono, tiek programos valdymo temomis.

Susisiekite su mumis: info@pix-pro.com / a.sabaite@pix-pro.com

http://www.pix-pro.com/
mailto:info@pix-pro.com
mailto:a.sabaite@pix-pro.com


Matavimų sprendimai. Kainodara

1 etapas: pradiniai matavimai 2 etapas: specifiniai matavimai

149 usd

20-165 usd (per project)

171 eur

0-200 usd

(895+161)/12=

88 eur

+


