
MONITORING PLANET

Globalne pokrycie Częsta rewizyta Łatwy i szybki dostęp

Obserwuj nieustannie zmieniający się świat

Aby podejmować ważne decyzje, odpowiednio zaplanować działania i efektywnie je realizować, konieczny jest dostęp do 

aktualnych i precyzyjnych danych. Zobrazowania satelitarne stanowią znakomite źródło informacji, jednak tradycyjne 

systemy obserwacji Ziemi często są drogie i niewystarczające. Charakteryzują się niepełnym pokryciem, długim czasem 

rewizyty, a także niewydajnym dostępem do zobrazowań. Skutkuje to uzyskaniem niekompletnych i nieaktualnych 

informacji, które mogą mieć negatywny wpływ na podejmowane działania.

Planet proponuje nowy kierunek obserwacji naszej planety i przełamuje wieloletnie schematy, oferując innowacyjny 

i unikatowy produkt - zobrazowania każdego miejsca na Ziemi aktualizowane codziennie i dostępne natychmiastowo dzięki 

wykorzystaniu nowoczesnej platformy.

Stały monitoring obszaru zainteresowania

Program Monitoringu został stworzony po to, aby dostarczyć użytkownikowi zobrazowania idealnie dopasowane do jego 

potrzeb. Wykorzystanie nowoczesnej technologii umożliwia natychmiastowy dostęp do wysokorozdzielczych zobrazowań, 

o krótkim czasie rewizyty, dla jednego lub wielu obszarów zainteresowań, w każdym miejscu na Ziemi. Pozwala to 

monitorować wybrane obszary i dostrzegać zachodzące tam zmiany.

· Podejmuj trafne decyzje dzięki dostępowi do codziennych zobrazowań całej Ziemi, bez konieczności 

zamawiania

· Pobieraj wysokorozdzielcze zobrazowania i natychmiast wykrywaj zmiany 

· Pozyskuj korzystne cenowo zobrazowania, wstępnie przetworzone, gotowe do przeprowadzania analiz

· Cofnij się w czasie używając zobrazowań archiwalnych, gromadzonych od 2009 roku
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Twoją lokalizację

Wybierz swój obszar zainteresowania

Twój okres monitoringu

Wybierz zakres czasowy jaki Cię interesuje

KORZYŚCI

Monitoring Wielkoobszarowy Monitoring Ukierunkowany

ź Jednocześnie obserwuj wiele obszarów 

zainteresowań 

ź Monitoruj kluczowe i ważne strategicznie miejsca

ź Nieustannie badaj dynamicznie zmieniające się 

obszary

ź Obserwuj duży obszar (np. kraj, województwo) 

ź Monitoruj i wykrywaj zmiany

ź Pobieraj wysokorozdzielcze zobrazowania 

i natychmiast wykrywaj zmiany

ź Nieustannie badaj dynamicznie zmieniające 

się obszary

Rodzaje Monitoringu Planet

Jak to działa?

To proste! Musisz tylko zdeniować:

ź Pozyskuj wszystkie potrzebne Ci zobrazowania  

      podejmuj lepsze decyzje dzięki dostępowi do aktualnych i kompletnych danych

ź Analizuj wyłącznie Twoje obszary zainteresowań 

      wydajniej zaplanuj budżet wykorzystując wysokorozdzielcze zobrazowania Planet

ź  Szybko i łatwo zarządzaj swoimi zobrazowaniami

      wykorzystaj gotowe do natychmiastowego użycia zobrazowania, dostępne online, bez dodatkowych kosztów

Krótko po pozyskaniu zobrazowania Planet są przetwarzane automatycznie i gromadzone online na Platformie Planet                 

- natychmiast gotowe do użycia! Po założeniu konta otrzymasz dostęp do zobrazowań zawartych w Twojej subskrypcji 

poprzez API lub przeglądarkę internetową - to pozwoli szybko wykonywać analizy i podejmować na ich podstawie ważne 

decyzje.
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