Trimble Siteworks
Systém pro určování polohy
Pro stavební zeměměřiče a vedoucí pracovníky

Transforming the way the world works.

Zapněte a pracujte
Žádné prostoje a čekání.
Na stavbě je slovo “čekání” nepřítelem probíhající
práce. Proto je plně integrovaný systém pro
určování polohy na stavbě - Trimble® Siteworks
Positioning Systems - navržen tak, aby
eliminoval prostoje a aby se každá minuta využila
ke zvýšení produktivity. Díky vyššímu výpočetnímu
výkonu a operačnímu systému Windows 10 je
systém schopen zpracovat komplexní soubory a
3D dat. To vše na mnohem větší obrazovce - což
znamená, že můžete lépe rozpoznat problémy a
řešit je dříve, než začnou zpomalovat vaši práci.

Přejděte na systém Siteworks,
technologii Connected Site® od Trimble
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VYTVOŘENO NA MÍRU PRO VAŠI PRÁCI

Moderní rozhraní

Barevná grafika

Se softwarem Trimble Siteworks budete pracovat rychleji a
lépe. Moderní uživatelské rozhraní je optimalizováno pro snadné
používání a produktivitu. Díky plně barevné grafice a přirozenému
ovládání pomocí gest je obsluha Siteworks intuitivní a snadno
naučitelná. Uživatelské rozhraní si můžete upravit, aby vyhovovalo
vašim pracovním procesům a vašim potřebám.

PROPOJENÉ KONTROLERY
Kontroler Trimble TSC7 - velká obrazovka, obrovský potenciál
Větší obrazovka, vysoký výkon zpracování dat a systém Windows
10 znamenají, že máte ve své dlani potenciál
výkonného přenosného počítače.
• 7 palcová obrazovka, dobře čitelná na denním
světle
• Vyšší výpočetní výkon
• Windows 10
• Optimalizován pro software Siteworks
• Podsvícená klávesnice
Tablet Trimble T10
Tablet Trimble T10 splňuje požadavky armádních norem a
poskytne vám vysoký výpočetní výkon na
vašem pracovišti.
• Robustní konstrukce, která vyhovuje
armádním standardům
• Microsoft Windows 10
• Displej o úhlopříčce 10,1 palce, dobře
čitelný na denním světle
• Lithium-iontové baterie s dlouhou
životností

INTELIGENTNÍ PŘIJÍMAČ
Inteligentní GNSS anténa Trimble SPS986 je zkonstruována, aby
vydržela dynamické a extrémně náročné podmínky při vyměřování
staveb. Integrovaná konstrukce inteligentní antény a rychle
rozpínatelný konektor usnadňují transport
a umožňují rychlé nastavení.
• Ultra-rugged
• Integrated IMU for eBubble functionality
• Supports all GNSS constellations
• Base or rover

Možnost
konfigurace pohledů

Přirozené ovládání
gesty

Systém Trimble Siteworks:
Konfigurace
Siteworks pro kontrolní a geodetické práce

Systém Siteworks pro vedoucí pracovníky

Systém Trimble Siteworks se skládá z inteligentní
GNSS antény Trimble SPS986, kontroléru TSC7
a softwaru Siteworks. Umožňuje geodetům a
kontrolním pracovníkům práci s komplexními 3D
modely, rychlý sběr velkých souborů dat, snadnou
vizualizaci komplikovaných 3D modelů a efektivní
využití pracovního dne i noci.

Systém Trimble Siteworks pro vedoucí
pracovníky zahrnuje inteligentní GNSS anténu
SPS986, tablet Trimble T10 a software Siteworks.
Vedoucí pracovníci na stavbách mohou využívat
kompletní balíčky kancelářského softwaru, včetně
Business Center - HCE a Microsoft Office, a
pracovat s daty a 3D modely na stavbě, aniž by s
sebou museli nosit laptop.
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