
 Explorer Pro Business Enterprise 

Γρήγορη σύνοψη 
 

Περιορισμένη χρήση δυνατοτήτων 
χαρτογράφησης και συλλογής 
δεδομένων. 
 

Ξεκινήστε να παρέχετε υπηρεσίες 
τηλεπισκόπησης με το πλάνο Pro. 
 

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες σας με τη 
συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων και 
περισσότερους τρόπους εξαγωγής 
τους. 
 

Προσαρμόστε το DroneDeploy για να 
ταιριάζει απαιτήσεις δικού σας 
προγράμματος λειτουργίας με 
σύνθετες ροές εργασίας και 
προχωρημένες απαιτήσεις 
επεξεργασίας δεδομένων. 

Ιδανικό 
 

Για το χομπίστα που ψάχνει να 
ξεκινήσει με τη χαρτογράφηση. 
 

Για γεωργικούς χρήστες ή 
μεμονωμένους πιλότους που 
δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στη 
φωτογραμμετρία και το 3D modeling. 
 

Για ομάδες χρηστών που απαιτούν 
μεγαλύτερους χάρτες, 3D μοντέλα, 
εργασία με κατασκευαστικά σχέδια και 
προηγμένες τεχνικές εξαγωγής 
δεδομένων και αναλύσεων. 
 

Για μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν 
συμπεριλάβει τα drones στο 
στρατηγικό τους όραμα. Εταιρείες με 
πολλαπλά έργα, εργοτάξια και πελάτες 
που απαιτούν τα πιο προηγμένα 
επίπεδα δεδομένων και ακρίβεια. 

Περιγραφή 
Δυνατοτήτων 

Άμεσο ξεκίνημα με τη βοήθεια 
tutorials εντός της εφαρμογής και 
εκπαιδευτικά video. 
 
Αποκτήστε περιορισμένη πρόσβαση 
στις βασικές παραμέτρους των 
πτήσεων και δημιουργήστε έως και 5 
χάρτες το μήνα. 
 

Αποκτήστε πρόσβαση σε εργαλεία 
ανάλυσης & δυνατότητες εξαγωγής 
δεδομένων όπως επίσης και σε 
υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και on-line συνομιλίας 
(chat). 
 
Πετάξτε πάνω από περιοχές μικρού 
έως μεσαίου μεγέθους, εξάγετε χάρτες 
σε μορφή JPG & πάρτε αποφάσεις που 
βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα. 
 

Μεγιστοποιήστε τη ροή εργασίας σας 
και τη λειτουργική σας 
αποτελεσματικότητα με όλα τα 
χαρακτηριστικά του Pro Plan και με 
ακόμη βαθύτερη ανάλυση, πολλαπλές 
δυνατότητες εξαγωγής και αναφορών 
(reporting tools). 
 
Δυνατότητα εργασίας με διανύσματα 
& 3D μοντέλα. Εφοδιαστείτε με 
περισσότερες δυνατότητες μέσα από 
το app market για να επεκτείνετε και 
να κλιμακώσετε τις ροές εργασίας σας.  
 
Προσθέστε χρήστες στο λογαριασμό 
σας σε πολλαπλές τοποθεσίες, ορίστε 
ομάδες και οργανισμούς. 
 

Το πλάνο Enterprise ξεκλειδώνει τις 
πιο προηγμένες τεχνολογίες & πόρους 
του DD. Σας παρέχουμε 
εξατομικευμένη προσωποποιημένη 
υποστήριξη μέσω ενός Ειδικού 
Διαχειριστή του λογαριασμού σας.  
 
Δημιουργήστε χάρτες υψηλής 
ποιότητας, αξιοποιήστε τα υψηλότερα 
επίπεδα ακρίβειας και ασφάλειας, 
απολαύστε τις μέγιστες ταχύτητες 
επεξεργασίας και περισσότερες 
προηγμένες λειτουργίες (GCP, DTM, 
κλπ.). 
 
Προσαρμόστε το DD για να ταιριάζει 
στις ανάγκες της επιχείρησής σας, co-
branding, κλειδιά API και marketplace. 
Διαχείριση πολλαπλών ομάδων και 
έργων με ενσωματώσεις και 
διαμορφώσεις, SSO, βελτιωμένους 
ρόλους, άδειες και έλεγχο 
δραστηριότητας. 

Ετήσια τιμή € 0 
€ 880 ανά χρήστη/έτος 

(ή € 75 ανά χρήστη/μήνα) 
€ 2.630 ανά χρήστη/έτος 

(ή € 220 ανά χρήστη/μήνα) 
Επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες 

Μηνιαία τιμή € 0 € 115 ανά χρήστη / μήνα € 350 ανά χρήστη / μήνα Ετήσια τιμολόγηση μόνο 

 


