
  

Materiały informacyjne 
z dn. 01.05.2020 

3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ       tel. kom. +48 721 609 109                    NIP: 579-183-72-79 

ul. Makowa 20 e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl REGON: 221530920 

83-031 Różyny 3dgeosystemy.pl | iconoffice.pl | sklep-leica.pl    
 

 

Motywacja do aktualizacji subskrypcji oprogra-
mowania Leica iCON Office 
(lista nowości w programie) 

 

 

http://www.3dgeosystemy.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://www.sklep-leica.pl/


  

Materiały informacyjne 
z dn. 01.05.2020 

3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ       tel. kom. +48 721 609 109                    NIP: 579-183-72-79 

ul. Makowa 20 e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl REGON: 221530920 

83-031 Różyny 3dgeosystemy.pl | iconoffice.pl | sklep-leica.pl    
 

 

 
W ostatnich latach 2015 – 2020 zostały wydane funkcjonalności: 

- w programie iCON Office nie ma już dysfunkcji programu Geo Construction w po-
równaniu z Geo Professional - iCON Office jest europejskim odpowiednikiem Geo 
Professional. Każda aktualizacja Geo Construction związana jest z automatycznym 
przejściem na wersję iCON Office. Geo Construction nie jest kontynuowane od 
czerwca 2012 r., Geo Professional sprzedawane jedynie w Skandynawii, a w Polsce 
tylko dla zainteresowanych licencjami internetowymi (firma 3D Geosystemy także 
jest ich autoryzowanym dystrybutorem). 

- duża stabilność i wydajność programu 

- zaktualizowane tłumaczenie PL (2017, 2019, 2020) 

- obsługa najnowszych wersji plików AutoCAD dwg/dxf 

- import plików DGN do formatu DWG 

- dziedziczone kolory punktów i linii w plikach .geo od pobieranych z rysunków 
DWG/DXF/DGN (używane do tego są atrybuty kolorów) – dzięki temu nawet jeden 
plik z danymi może być przejrzysty wg kolorów treści zawartych w DWG. 
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- wzbogacone informacje na planie sytuacyjnym z aktywnej linii odniesienia, jak 
rzędne z uwzględnieniem spadków z pliku CFM przeniesione z paska na dole pro-
gramu do prawego dolnego rogu okna graficznego 

 

 

- podczas pomiaru w tym polu podawany jest „w locie”, zanim klikniemy na drugi 
przyciągany punkt 3D, spadek poprzeczny oraz dH do modelu TRM lub L3D/CFM 
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- tworzenie automatyczne linii z pikiet podczas działania funkcji „Przekroje po-
przeczne wzdłuż linii”. Jak zawsze mamy jednak wybór, czy chcemy jednak trady-
cyjne luźne pikiety lub przekroje poprzeczne 
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- obliczenie objętości jednego modelu TRM jako hałdy. Dotąd potrzeba było ma-
nualnie utworzyć powierzchnię podstawy i obliczenia z modelem powierzchni gór-
nej hałdy. 

- obliczenie objętości pomiędzy modelami terenu, z których każdy może zostać 
„w locie” ofsetowany wysokościowo. Może się to przydać np. do obliczenia obj. z 
tego samego modelu, z którego jeden przeniesiony zasymuluje np. odhumusowanie 
lub warstwę konstrukcji, czy nasypu 

- obliczenie objętości pomiędzy modelami terenu, z których jeden może być do-
cięty (przedłużony) automatycznie do drugiego modelu z zadanymi spadkami 
oraz możliwe jest wygenerowanie takiego przedłużonego modelu jako plik TRM.  

Może się to przydać np. do obliczeń objętości odhumusowania, kiedy mamy pomie-
rzone jedynie dno wykopu lub także do wykopu fundamentów, zbiorników retencyj-
nych, stawów itp. 
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- możliwość wygenerowania linii przecięcia między modelami DTM (linia wykop 
- nasyp) po obliczeniu objętości z tych modeli 
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- możliwość przecięcia przekrojem „w locie” wielu modeli TRM jednym kliknię-
ciem i podgląd na jednym oknie przekroju poprzecznego bez tworzenia plików .SEC. 
Możliwe jest utworzenie prostopadle do naniesionej osi .l3d lub ręcznie rysując 
przekrój. Wymagany Moduł Terenowy. 
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- możliwość tworzenia mapy wykopów/nasypów w postaci kolorystycznego ry-
sunku DWG z legendą i ewent. naniesioną osią z hektometrami (lub innym interwa-
łem);  

Możliwość definicji i zapisu zestawu interwałów różnic do mniej lub bardziej zróżni-
cowanego rozróżnienia wykopów i nasypów. 

Eksport mapy do Google Earth™.  

Dostępne po obliczeniu objętości oraz wygenerowaniu modelu różnicowego .DFM. 
Wymagany Moduł Terenowy. 
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- dodatkowy moduł wykopów pod rurociągi (płatny wg cennika jak Moduł MBS) 

- jeden lub wiele rurociągów 

- zadawane spadki ścianek wykopu z zadanymi odległościami od rur liczone w 
wybranym miejscu odniesienia 

- zadawane parametry studzienek 

- zadawana podbudowa zasadnicza i pomocnicza pod rurami, obsypki i zasypki 

- obliczenia pól powierzchni i objętości wykopów wliczając lub pomijając obję-
tości studzienek, wyszczególniając każdą podbudowę, zasypki, obsypki itp. 

- wszystko zadawane intuicyjnym kreatorem krok-po-kroku 
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- podgląd w 3D i w tabeli plików XML oraz wybór zawartości pliku do importu 
(wszystko lub wybrane); możliwe „zalewanie wodą” bezpośrednio na pliku XML.  

 

- nowe okienko dialogowe działające równolegle zamiast wyskakujących okien za-
mrażających aktualną pracę w programie (np. do obliczenia objętości, importu XML, 
parametrów tworzenia pliku modelu DTM lub linii .l3d) 

 

 

 

 

 

http://www.3dgeosystemy.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://www.sklep-leica.pl/


  

Materiały informacyjne 
z dn. 01.05.2020 

3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ       tel. kom. +48 721 609 109                    NIP: 579-183-72-79 

ul. Makowa 20 e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl REGON: 221530920 

83-031 Różyny 3dgeosystemy.pl | iconoffice.pl | sklep-leica.pl    
 

 

 

- możliwość wyłączenia grupy punktów danego pliku z odpowiednim kodem z 
operacji tworzenia trójkątów modelu TRM 

- możliwość wyboru, czy nowo utworzony model ma być otwarty od razu na źródło-
wym pliku punktów i linii (np. aby zlokalizować błędne punkty czy linie) czy w no-
wym oknie (jak dotąd domyślnie) 

- w wersjach 2016 – 2018 możemy prawym przyciskiem ustawić środek obrotu mo-
delu 3D, a w wersji 2019 program ustawia go automatycznie w miejscu aktualnego 
zbliżenia, co znacznie ułatwia nawigację po widoku dłuższego modelu 

- możliwość auto-łączenia linii  klikając na jednej z nich a reszta po tolerancji 
zostanie dołączona automatycznie w jedną polilinię (film pod linkiem tutaj >>) 

- nowy format modeli liniowych drogi (.L3D), który zastępuje dotychczasowy lin + 
prf w jednym pliku z geometrią poziomą i pionową w jednym pliku) 

- zwiększona przejrzystość geometrii poprzez wprowadzenie definicji typu: prosta, 
klotoida, łuk kołowy i poszarzenie elementów nieaktywnych, których nie wprowa-
dzamy 

- nowy format spadków poprzecznych (.CFM), który otrzymał nową zakładkę odbić 
niwelety (odziedziczone ze starego formatu .prf); dzięki temu wystarczy podawać 
tylko same pikietaże i odbicia bez konieczności podawania niwelety w tych miej-
scach (czasem wymagało to specjalnego obliczania, aby podawać odbicia w niestan-
dardowych miejscach) 

- możliwość tworzenia tzw. “wyrównania pikietażu” w projektach kolejowych (gdy 
kilometr pikietażowy nie jest równy pełnym 1000m) 

- generowanie eleganckiego wydruku profilu podłużnego z przechyłkami z pliku 
L3D + CFM 

- możliwość pokazania przechyłek w tabeli na wydruku niwelety do +/- 7.5% 
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- możliwość podglądu pliku CFM i L3D w widoku przekroju poprzecznego (sod pra-
wego przycisku myszy), kiedy zdefiniujemy szerokość drogi 

 

- nowy (licencjonowany) moduł chmur punktów: 

- do obsługi większych zbiorów punktów (chmur),  

- tworzenia przekrojów poprzecznych wprost z nich bez konieczności tworze-
nia modelu DTM (.TRM) 

- odcinania sektorów filtrami 2D włączanymi i wyłączanymi wedle potrzeby 

- odcinania w pionie filtrami 3D 

- wyrzucenie niepotrzebnych treści filtrem klasyfikacyjnym, np. budynki, 
drzewa itp. 

- ekstrakcja punktów (.geo) z zadaną gęstością (np. przerzedzoną siatką) i z 
zadanego sektora filtra 2D/3D (lub całości)  
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- obsługa standardowego pliku wymiany informacji o bryłach BIM (.IFC), z któ-
rego możemy odczytywać właściwości BIM wybranych obiektów oraz bezpośrednio 
pobrać: 

- modele DTM 

- punkty i linie 

 

 

 

http://www.3dgeosystemy.pl/
http://www.iconoffice.pl/
http://www.sklep-leica.pl/


  

Materiały informacyjne 
z dn. 01.05.2020 

3D GEOSYSTEMY MICHAŁ JAŚKIEWICZ       tel. kom. +48 721 609 109                    NIP: 579-183-72-79 

ul. Makowa 20 e-mail: biuro@3dgeosystemy.pl REGON: 221530920 

83-031 Różyny 3dgeosystemy.pl | iconoffice.pl | sklep-leica.pl    
 

 

 

- możliwość przesuwania okien (plików) na wierz lub pod spód, aby ustawić priory-
tet wyświetlania przy nakładaniu się plików 

 

- import/eksport danych (w tym układów współrzędnych/kalibracji GPS) z/do instru-
mentów Leica Geosystems za pomocą formatu HeXML 

- możliwość importu i eksportu modeli DTM do systemów sterowania maszyn marki 
Topcon (.tn3)  
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- możliwość pasywnego kontaktu z maszynami z systemami sterowania Leica 
Geosystems (iCONtrol) poprzez serwer systemu Leica ConX (dawny iCON Telema-
tics) z funkcjonalnością: 

- pobierania danych z maszyn (np. pomierzonych punktów, zmodyfikowanej po-
wierzchni) 

- wysyłania danych do maszyn (np. nowe modele, punkty do tyczenia, podkłady 
DWG i inne) 

- pozycjonowania maszyn na projekcie (modelu, podkładzie DWG/DXF itp.) w 
trybie rzeczywistym lub offline (ostatnia pozycja, jeśli maszyna offline) 
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- możliwość automatycznego/ręcznego raportowania błędów zaistniałych w kon-
kretnej sytuacji bezpośrednio do producenta co wpływa na szybki rozwój programu 

- obsługa nowych kart graficznych 

- możliwość zarządzania swoimi licencjami iCON Office przez portal Leica MyWorld 

 
Pełna lista zmian w jęz. ang. Dla każdej wersji (2016, 2017, 2019, 2020) dostępna 
jest na stronie www.iconoffice.pl w dziale „Do pobrania” 
(http://www.iconoffice.pl/do-pobrania) 

 

Zapraszamy do zapytania o ofertę pod adresem biuro@3dgeosystemy.pl i aktuali-
zacji subskrypcji co rok.  
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