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Geosat International Kelompok Perusahaan
Perusahaan yang kehadiran setempat bagi ancangan sedunia

KERJA SAMA YANG KOMPLEMENTER BAGI MEMILIKI BIDANG YANG LUAS
Kelompok GEOSAT International ini kelompok perusahaan kecil dan setenggah besar
(SME) yang dinamis dan diarahkan kepala pengamatan bumi dan manajemen informasi
yang geografis. Perusahaan itu meliputi daerah keahlian dan pengalaman yang luas di
seluruh dunia. Cara bekerja sama cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi
komunikasi yang modern dan canggih.

KEAHLIAN KHUSUS
Penginderaan jauh (remote sensing, RS) dan sistem bagi manajemen informasi (GIS),
geo-radar (GPR) sama dengan GPS teknologi bagi menentukan posisi yang digunakan
bagi menganalisis patron dan proses bagi banyak penerapan pada ilmu bumi dan
penelitian lingkungan dalam arti luas. Keahlian khusus kelompok ini mengabdikan dan
kerja sama yang diarahkan memuaskan pelanggan.

GAMBARAN  DARI LUAR KUASA
Sistem penginderaan jauh mencakup-
kan sensor yang berbeda lain daripada
kamera mini dan lain daripada kamera
dengan resolusi yang tinggi dan juga
berbeda dengan sensor digital yang
multi-spektral yang disangga satelit.
Alat sensor ini dipergunakan bagi
rangkaian penerepan yang berbeda se-
suai dengan sifat khususnya.

RADAR DAN SYNERGY, KEAHLIAN
YANG KHAS
Geosat International, yang berdasar di
kota Wageningen, negeri Belanda,  
secara internasional dihargai sebagai
ahli dalam bidang penginderaan jauh
radar dan sinergi. Teknik-teknik radar
relevan tidak dipengaruhi oleh cuaca
apa pun, khususnya dalam daerah-
daerah yang berawan (misalnya dalam
daerah tropis) bagi mengawasi wilayah
khususnya. Teknik pemeriksaan yang
optik dan radar disatukan, misalnya
bagi tujuan penggolongan dalam go-
longan pedesaan atau vegetasi.

RANCAGAN PANGKALAN DATA,   GIS
YANG DIPERKAMBANGKAN
Data gambar dan peta serta data daftar
disimpankan dalam pangkalan data
yang digital ukurannya tepat bagi men-
cipta kemungkinan efisien manajemen-

nya. Kemudian sistem informasi yang
geografis, GIS,  dirancang bagi anali-
sis informasi tepat dan mendukung
manajemennya.

PELBAGAI KLIENnn
Perwakilan-perwakilannya dari peme-
rintahan berbagai institut dan perusaha-
an misalnya dalam bidang pertambang-
an, pertanian, perhutanan, industri mi-
nyak tanah serta sektor jasa, mana-
jemennya didasarkan pada informasi
geografis.

GEOSAT perusahaan yang aktif di lima benua.
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Gambaran antariska yang dikerjakan
dan dianalisis oleh perusahaan Geosat
adalah landasan bagi sistem-sistem
untuk dukungan manajemen (Decision
Support systems, DSS). Jasa Geosat
paling penting untuk mengambil
keputusan yang berharga.

KONTROL MUTU KARENA KERJA
SAMA DENGAN AHLI INTERNASIONAL
Pelayanan bermutu tinggi ditanggung
oleh Geosat Kelompok Perusahaan
melalui kerja sama yang erat dengan
banyak institut dan departemen
universitas yang reputasinya tinggi di
seruluh dunia. Kontrol mutu dan
kemampuan b a c k s t o p p i n g - n y a
didasarkan keahlian dan pengalaman
internasional yang luas.

PELAYANAN

JASA KONSULTAN
GEOSAT kelompok-kelompok  berdasar
di negara-negara yang sedang
berkembang terutama, alamatnya di
seruluh dunia menjanjikan kesediaan
pengetahuan  lokal dan keahlian
i n t e r n a s i o n a l ,  untuk dukungan
mendapatkan  pemecahan ukuran-
nya tepat. Jasa konsultan men-
cakupkan penginderaan jauh,
mengawasi wilayah dan manajemen
informasi geografis.

JASA PEMBORONGAN
Pemeriksaan bumi, memetakan
daerah-daerah   yang tematis dan
mengawasi itu (monitoring), dengan
berbagai salah suatu jenis gambaran
antariksa, adalah inti bisnis GEOSAT.
Merancang-kan pangkalan data dan
sistem informasi geografis adalah yang
lain. Rangkaian aktivitas dalam banyak
bidang penerapan dijalankan oleh
GEOSAT perusahaan yang  bekerja
sama di lima benua.

JASA PELATIHAN
Pelatihan di tempat dilatih topik-
topik khas dalam bidang pemeriksaan
bumi dan manajemen informasi
berdasar multi-bahasa. Karena itu
RS dan GIS yang diperkembangkan
diperkenalkan ke anggota-anggota staf
institut tanpa kehilangan waktunya
karena bepergian internasional.
Pelatihan ini pun efisien, oleh karena
peserta-peserta  mengalami ancangan
praktis (hands-on).

JASA DETEKSI GEO-RADAR
Radar yang meresap ke dalam tanah
(Ground Penetrating Radar, GPR)  dan
teknik-teknik pemeriksaan keadaan
tanah yang sejenis digunakan untuk
penelitian geologi dan tanah yang
nondestruktif, bagi environmental
surveys, deteksi saluran-saluran dan
pipa-pipa  umum atau industri,
prospeksi  arkeologis, deteksi amunisi,
pemeriksaan aspal dan beton
sebagaimana memetakan dasar-dasar
air tawar.  

JASA PENYALURAN
Perusaan GEOSAT diangkat  sebagai
peyaluran sah dan  pusat keahlian bagi
sejumlah produsen paket peranti lunak
dalam bidang pengolahan gambaran dan
perpetaan.

BIDANG-BIDANG PENERAPAN
Kehutanan  -  Pertanian  -  Peng-
golongan tanah  -  Pertambangan dan
industri minyak tanah - Analisis
geologis – Manajemen pantai dan
sungai serta sumber pertolongan yang
alam – Perencanaan perkembangkan
kota.

ALAT-ALAT DAN TEKNIK
Pemeriksaan bumi – Teknologi
synergetis – Penelitian lapangan
sebagai bantuan GPS -  Sistem-sistem
pemonitoran wilayah - Perbangkitan
DEM (Digital Elevation Model) –
Rancangan pangkalan data – GIS
sistem yang diperkembangkan – GPR
teknologi.

GEOSAT International BV
P.O.Box 34, 6700 AA Wageningen

The Netherlands
Telephone +31 317 422 860

Telefax +31 317 426 029
E-mail  robert.deboer@geosat.nl

IBAN NL24 INGB 0661 8697 76
VAT no. 287 46 612 B 0 1
Trade register no. 09077906


