
Simplesmente preciso
O Trimble® Catalyst™ é um conceito revolucionário de GNSS 
que fornece posicionamento como serviço para dispositivos 
móveis. Com a inclusão de um receptor de GNSS simples e 
leve e uma assinatura sob demanda baseada em precisão, 
transforme seu dispositivo Android ou iOS em uma poderosa 
ferramenta de mapeamento, navegação e medição com 
precisão de centímetros que você pode usar com qualquer 
aplicativo ou serviço com localização ativada.
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Posicionamento como serviço GNSS de alta 
precisão para aplicativos de Android e iOS.
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 Compatível com as plataformas iOS e Android™

 Fácil conexão Bluetooth® do receptor GNSS Trimble 
DA2 ao seu dispositivo

 Compatível com qualquer aplicativo com 
localização ativada

 Acesso automático aos serviços de correção da 
Trimble, sem necessidade de configuração

 Pronto para uso praticamente no mundo todo, on-line 
ou off-line

 Adequado para uso individual e por equipes pequenas 
e grandes

 Escolha planos de uso do Catalyst anuais, mensais ou 
por hora e selecione o nível de precisão que atende às 
necessidades do seu trabalho

Simples Flexível

 Pague apenas pelo nível de precisão e tempo de que 
seus projetos necessitam*

 Sua assinatura do Catalyst inclui um pacote de 
acesso aos serviços de correção da Trimble sem 
custo extra

 Menos do seu dinheiro é investido em capital fixo

Acessível

 *Receptor GNSS Trimble DA2 vendido separadamente

Como o Catalyst funciona

Selecione a assinatura que 
atende às suas necessidades 

de precisão

Conecte ao receptor DA2 
sem fio

Abra seu aplicativo de 
campo favorito

Comece a coletar dados 
de GIS de alta qualidade 

no campo

Simples
Receptor GNSS Trimble DA2
O mecanismo central do serviço de posicionamento 
Catalyst é o receptor Trimble DA2. Não se engane por seu 
tamanho pequeno e preço ainda menor. Desenvolvido com 
a tecnologia de GNSS Trimble ProPoint™, o DA2 fornece 
posicionamento RTK de qualidade de levantamento para 
aplicativos de Android e iOS com localização ativada. Seu 
tamanho compacto e leveza o tornam fácil de carregar e 
armazenar em qualquer lugar. Por isso, o DA2 está pronto 
para uso sempre que você precisa.

 Com capacidade para diversas frequências

 Compatível com todos os sistemas de GNSS 
globais e regionais

 Tecnologia de GNSS Trimble ProPoint

 Opções de montagem flexíveis


