
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

AGROMAP BY HORUS
O sistema 100% online para 
processamento de imagens de drones
e mapeamento de terrenos. 



Adquira o AgroMap by Horus com a TOTVS e descubra novas oportunidades,
com análises agronômicas mais eficientes e econômicas.

O AgroMap by Horus é a plataforma completa 
para mapear terrenos, da captação de imagens
à entrega das informações reais.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio com
soluções nativas e conectadas ao seu ERP 

Processamento de imagens: utilize mapas gerados automaticamente
para fazer diferentes análises, como ortomosaicos, MDT, MDS
e curvas de nível, nuvem de pontos e modelos 3D 

Pós-processamento: acesse análises com algoritmos exclusivos
que ajudam na identificação de falhas no plantio, facilitam
o monitoramento da saúde da vegetação/biomassa, apoiam
a verificação de cobertura e a localização de daninhas, otimizam
a contagem de indivíduos e colaboram para mapas de
taxa variável

horusaeronaves.com

Inteligência e rapidez nas análises agronômicas. Apresentamos o AgroMap by Horus, a plataforma para o processamento de 

imagens de drones, que simplifica todos os processos envolvidos no mapeamento de terrenos. Saiba qual é o melhor desenho 

das suas curvas de nível, conheça seus índices de vegetação, faça a contagem de plantas na silvicultura e identifique linhas, 

falhas de plantio e até mesmo ervas daninhas. Tudo em uma solução 100% online, com agilidade, segurança e alta capacidade 

de processamento.

PROCESSAMENTO ONLINE

Com o AgroMap by Horus, o processamento 
de imagens é feito na nuvem, com total 
disponibilidade e os melhores servidores para 
armazenamento seguro, dispensando gastos 
com hardware.

PRODUTOS EXCLUSIVOS

Acesso a mais de 50 análises agronômicas 
para imagens de drones e satélites.

FACILIDADE NOS PROCESSOS

Use um drone próprio, adquira um novo 
ou contrate o serviço de sobrevoo em 
uma rede própria e especializada.

MAPEAMENTO, PROCESSAMENTO E ENTREGA DE ANÁLISES EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO.

totvs.com

http:/horusaeronaves.com

