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Trimble WorksOS
SE ARBEJDET I REALTID OG SAMMENLIGN MED PLAN

Fordele
Visning af produktivitet

 ► Visning af fremskridt i forhold til planen, 
så hvert projekt kan planlægges via en 
enkelt visning.

Oversigt over byggepladsen
 ► Data for skær/fyld, mængder og 

komprimering giver statusoversigt 
ver maskinens og byggepladsens 
produktivitet.

 ► Visning af jordflytningsmængderne 
over tid til analyse og bestemmelse 
af byggepladsens produktivitet og 
aktivitet.

Geomatisk design
 ► Hold styr på maskinernes aktivitet fra et 

centralt byggepladsdesign, hvor du kan 
se fremskridtet i realtid.

Produktivitetsvisning i 3D
 ► Automatiseret dataindsamling til 

præcise real-tids oplysninger af det 
udførte arbejde i forhold til designet.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Trimble WorksOS er et skybaseret operativsystem, der viser produktivitet og fremskridt i 3D. 
Bygherre og projektledere kan planlægge korrekt og maksimere effektiviteten på byggepladsen.

Datadeling med WorksOS sikrer, at alle involverede i projektet har de seneste oplysninger, så de 
kan tage beslutninger ud fra et reelt grundlag og blive mere produktive.
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FUNKTIONER

Den forbundne byggeplads
 ► Integrerede designs fra Trimble 

Business Center
 ► Integration med Trimble 

WorksManager mht. projekt, 
design og forvaltning af maskinpark

 ► Maskinproduktivitetsdata fra Trimble 
Earthworks, CCS900, GCS900 og 
PCS900

Trimble WorksOS
SE ARBEJDET I REALTID OG SAMMENLIGN MED PLAN

Geomatisk design
 ► Visning af mængde- og komprimeringsdata i forhold til 

byggepladsdesignet
 ► Aktivitetsopsætning, der definerer start/slut, kvantitet og designmål
 ► Uploadmuligheder for opmålte overflader og design
 ► Realtids data på aktuel maskine, topografisk opmåling og input fra 

droneopmåling

Produktivitetsvisning i 3D
 ► Data for skær/fyld, mængder og komprimering i realtid
 ► Daglige kvalitetsmålinger på mængder og komprimeringer
 ► Justér de daglige arbejdsmål, så du kan holde tidsplanen
 ► Visning af hvilken maskine der arbejder
 ► Skær/fyld afbildning i 2D over flyttet materiale
 ► Afbildninger af antal overkørsler til komprimering
 ► Filtreringsmulighed, baseret på maskiner, geofencing og løft
 ► Volumendiagrammer, der kontinuerligt viser den samlede 

totale overtid

Trimble CCS900,
GCS900, PCS900

Byg med maskinstyring

Trimble Earthworks
Byg med 

 maskinstyring

Trimble WorksOS
Overvåg fremskridt, 

produktivitet og kvalitet

Trimble WorksManager
Saml og overfør data

Konto Brugere Projekter

Projekter (til WM/WOS)
Linjedata (.dxf)
Stationeringslinjer (.svl)
Opmålte overflader (.ttm)
Designoverflader (.ttm)

Linjedata (.dxf)
Stationeringslinjer (.svl)
Opmålte overflader (.ttm)
Designoverflader (.ttm)

Manuel 
uploadning

Al dataudveksling
foretages via skyen

Trimble Business Center
Forbered projekter 

og designdata Maskin- og 
designdata

Maskin- og 
designdata
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