Trimble Siteworks
posisjoneringssystem
For måleteknikere og arbeidsledere

Transforming the way the world works.

Oppe og går
Uten unødvendige stopp.
På en byggeplass er ordet «ventetid»
progresjonens fiende. De fullt integrerte
posisjoneringssystemene, Trimble® Siteworks,
er produsert for å fjerne driftsavbrudd og for
å gjøre hvert minutt mer produktivt. Med økt
prosessorkraft og Windows 10, er det mulig
med raskere håndtering av komplekse filer og
3D-datasett. Dette på en mye større skjerm. Det
betyr at du kan oppdage problemer og løse dem
før de går utover tidsbruken.

Reposisjoner med Siteworks,
teknologi fra Trimble Connected Site®
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LAGET FOR DEG, OG DEN MÅTEN
DU JOBBER PÅ
Jobb raskere og bedre med programvaren Trimble Siteworks.
Det moderne grensesnittet er optimalisert for brukervennlighet
og produktivitet. Fargerik grafikk, naturlige kommandoer og
bevegelser gjør Siteworks intuitiv og lett å lære. Grensesnittet kan
tilpasses til din arbeidsflyten, og du kan konfigurere visninger etter
egne behov.

Moderne grensesnitt

Fargerik grafikk

TILHØRENDE KONTROLLENHETER
Trimble TSC7 kontrollenhet – Stor skjerm, enda
større potensial
En større skjerm, kraftig prosessor og Windows 10, betyr at du har
det samme potensialet som en laptop – Alt i ett!.
• 7-tommers skjerm. God å lese, også i dagslys
• Mer prosessorkraft
• Windows 10
• Optimalisert for Siteworks-programvare
• Bakgrunnsbelysning i tastaturet
Trimble T10 nettbrett
Trimble T10-nettbrettet er like robust som enheter med militær
standard. Dette gir deg høy
prosessorkraft i felt.
• Robusthet etter militær standard
• Microsoft Windows 10
• 10,1 tommers skjerm som er god å lese
i sollys
• Lithium-ionbatterier med lang levetid

EN SMART(ERE) MOTTAKER
Trimble SPS986 GNSS Smart Antenna er utviklet for å klare
de vekslende og krevende måleoppgavene på en byggeplass. Det
smarte designet med integrert antenne og hurtigkobling, gjør den
lett å transportere og rask å montere.
• Svært robust
• Integrert IMU for eBubble-funksjonalitet
• Støtter alle GNSS-konstellasjoner
• Base eller rover

Konfigurerbare
visninger

Naturlige kommandoer
og bevegelser

Trimble Siteworks:
Konfigurasjoner
Siteworks for måleteknikere

Siteworks for arbeidsledere

Posisjoneringssystemet Trimble Siteworks
for måleteknikere består av Trimble SPS986
GNSS Smart Antenna, kontrollenheten TSC7 og
Siteworks-programvaren. Dette gjør det mulig for
måleteknikere å jobbe med komplekse 3D-modeller,
raskere samle inn store datasett og visualisere
komplekse 3D-modeller på en enklere måte. Man
jobber like effektivt om dagen som om natten.

Posisjoneringssystemet Trimble Siteworks for
arbeidsledere består av Trimble SPS986 GNSS
Smart Antenna, Trimble T10 nettbrett og Siteworksprogramvaren. Arbeidslederen kan kjøre komplette
kontor-programvarepakker, inkludert Business
Center - HCE og Microsoft Office. Samtidig er det
enkelt å jobbe med data og 3D-modeller i felt, uten
å måtte ta med en bærbar PC.
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