Trimble WorksManager:
Miten se toimii?
1. Luo projekti
2. Luo suunnitelma
3. Julkaise suunnitelma
4. Lataa suunnitelma
5. Hallitse ja seuraa
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6. Etätuki
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Transforming the way the world works.

Trimble

WorksManager

Rakentamisen hallintaan

Kokeile jo tänään: WorksManager.com

Transforming the way the world works.

LANGATON LÄHETYS
Siirrä tietoja kentälle
automaattisesti suoraan
toimistosta.

Hallitse usean työmaan aineistot ja
työkoneet helposti yhtä aikaa.
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Trimble® WorksManager ohjelmiston
avulla siirrät langattomasti tietoja, kuten
rakennustyömaan 3D-malleja, mikä lisää
tehokkuutta ja vähentää ajoaikaa ja
kustannuksia. Näin työkoneilla ja mittaajilla
on aina uusin suunnitelma käytössään.
Visuaalinen ohjauspaneeli kertoo työmaan
tilanteen. Reaaliaikaisen tiedon ansiosta
rakoitsijat välttävät kalliita virheitä ja
tekevät asiat kerralla oikein.

INTUITIIVINEN OHJELMISTO,
SAUMATON TIEDONSIIRTO

Moderni ulkoasu
Android- ja iOSyhteensopiva

Trimble WorksManager -ohjelmisto on skaalautuva
tietovarasto, joka välittää rakennusurakoitsijoille heidän
tarvitsemansa tiedot siten, että työ on mahdollista tehdä
kerralla oikein minimoiden viivästykset ja seisokkiaika.

JÄLJITÄ JA TUE LAITTEITA ETÄNÄ
Laitteiden sijainnin ja tilan seurannan ansiosta
viimeisimmät tiedot ovat aina ulottuvillasi, ja projekti
pysyy hallinnassa. Tarkat ja ajantasaiset tiedot
laitteiden sijainnista ja toiminnasta auttavat välttämään
viestintäongelmia.
Etätuen avulla tutkit työmaalla mahdollisesti esiintyviä ongelmia toimistosta
käsin vähentäen ajoaikaa. Tue kenttätiimiä tehokkaasti ja puutu ongelmiin
nopeasti, jotta työt voivat jatkua.

AJANTASAINEN JA TARKKA TIETO
Koneiden sijaintitiedot päivittyvät 30 sekunnin ja suunnitelmat 5 minuutin
välein, joten käytössäsi on aina viimeisimmät tiedot. Pystyt tekemään
päätöksiä nopeasti, pysymään budjetissa ja vähentämään lisätöitä. Voit
laajentaa tukiasemiesi toiminta-aluetta ja työskennellä luotettavasti
suurella alueella.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN TRIMBLE-INTEGROINTI
WorksManager-ohjelmisto on optimoitu käytettäväksi uusimman Trimblen
teknologian kanssa, ja se voidaan integroida Trimble Earthworks Grade
Control Platform-, Trimble Siteworks Positioning System- ja Trimble Business
Center -järjestelmien kanssa.

Langaton tiedonsiirto
ja kenttäviestintä
Määritettävät näkymät

