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Když hlava nestačí
S mobilem je starost o green jednodušší

Všechny informace o greenu přístupné z mobilu. KdyKoliV, odKudKoliV a Vždy aKtuální. 
noVý mapoVý informační sytém cleerio usnadňuje spráVu greenu a dáVá greenKeeperoVi 
doKonalý přehled o jednotliVých prVcích i celKu.

Mám to v hlavě, prohlašuje o svém 
greenu nejeden greenkeeper, 
a když má umístit nový sprinkler, 

spotřebuje zbytečně několik desítek me-
trů trubky, protože si nepamatuje, kudy 
vede nejbližší větev závlahového systému.

mám to v hlavě, holedbá se sebevě-
domě, a pak ráno, těsně před turnajem, 
zakresluje na poslední chvíli ručně do 

plánků pro hráče místo, kde se nedáv-
no opravoval trávník a nesmí se na něj 
vstupovat (půda v opravě). Včera, když 
se plánky tiskly, na to totiž zapomněl.

mám to v mobilu, může říct greenke-
eper, který pracuje se systémem cleerio 
- a je si tak naprosto jistý, že všechny 
informace o svém greenu skutečně kdy-
koliv snadno najde. a navíc, všechny ty 

informace budou aktuální. Když je bude 
potřebovat, stačí jen otevřít aplikaci.

Přesná evidence
Vrtáte novou jamku? rozšiřujete dre-
náž? sázíte keř? nezapomeňte si vzít 
s sebou mobil a na daném místě provést 
gps lokalizaci. jediným stisknutím tlačít-
ka tak zanesete do mapy přesnou polo-
hu konkrétního prvku, který tak už bude 
vyznačen tak dlouho, dokud se ho sami 
nerozhodnete odstranit.

Když skončíte práci v terénu, můžete 
v klidu v kanceláři mapu otevřít na po-
čítači a ke každému bodu, linii či ploše 
doplnit informace, které potřebujete. 
například plán hnojení a sekání tráv-
níku, průměr a typ drenážního potrubí 
nebo odrůdu zasazeného keře a návod 
k jeho ošetřování. systém samozřejmě 
umožňuje i přiložení fotky nebo videa.

uložené informace lze zobrazovat 
v přehledných sestavách, takže během 
několika minut máte vyjetý jak inventár-
ní seznam, tak třeba také plán chemic-
kého ošetřování trávníku, přehled dávek 
použitého hnojiva apod. 

Servis pro hráče
mapový informační systém cleerio do-
káže výrazně usnadnit nejenom péči 
o green a evidenci jeho vybavení, ale 
také přípravu turnajů. některé vrstvy 
mapy lze totiž zpřístupnit i hráčům, tak-
že ti si mohou večer doma na internetu 
prohlédnout aktuální stav jednotlivých 
drah a seznámit se s aktuálním umístě-
ním překážek. díky funkci měření vzdá-
leností mají možnost naplánovat si od-
paly a strategii hry.

a když náhodou den před turnajem 
něco na greenu změníte, stačí vzít s se-
bou mobil a zaznamenat gps. plánek 
pro hráče, který druhý den ráno poho-
dlně vytisknete, bude naprosto aktuální 
a přesný.

Informace jsou zálohované
nosit informace v hlavě je určitě dobrá 
věc. zejména proto, že hlava se ztrácí 

Vrtáte novou jamku? Nezapomeňte si vzít 
s sebou mobil a na daném místě provést GPS lokalizaci.  
Všechno, co se do systému Cleerio uloží, už se nikdy nevymaže,
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ONLINE MAPOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
PRO GOLFOVÉ AREÁLY

Chcete vědět víc? Neváhejte nás kontaktovat.

Geo Data, s.r.o., Jiří Beneš
Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov
E: benes@geodata.cz    T: +420 603 288 985

Mapový informační systém poskytuje 
kompletní informace o areálu  
pro správce, hráče a veřejnost.
Všechny informace jsou dostupné online 
na jednom místě. Správci areálu využívají 
kompletní technické podklady, jako je 
umístění sítí rozvodů a drenáží, řízení 
pravidelné údržby hřiště, sekání a hnojení 
trávy. Hráči a veřejnost ocení informace  
o aktuálním stavu hřiště, počítání 
vzdálenosti odpalů, nebo podrobnou 
nabídku služeb a jejich umístění.
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a rozbíjí mnohem méně často než mobi-
ly a tablety. jenže když se do hlavy trefí 
golfový míček, může z ní řada důležitých 
informací na kratší či delší dobu, nebo 
dokonce nadobro vypadnout. po dosa-
žení jisté věkové hranice už není míček, 
ani jiný tvrdý předmět, potřeba.

naproti tomu informace v systému 
cleerio jsou uložené na několikrát zálo-
hovaném cloudu a na mobilu se pouze 
zobrazují nebo se jím zaznamenávají. 
Všechno, co se do systému uloží, už se 
nikdy nevymaže, pokud k tomu nedáte 
pokyn. a je úplně jedno, jaký mobil, tab-

let nebo počítač k tomu používáte, nebo 
co zrovna máte na hlavě.
jdete do toho?  «

Kontakt a blížší informace:
GeoData, s.r.o., Jiří Beneš
E: beneš@geodata.cz
T: +420 603 288 985


