Standard technologii budowlanej
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NATYCHMIAST POŁĄCZ BIURO Z TERENEM

CEŃ SWÓJ CZAS I PIENIĄDZE

Connected Community od Trimble to usługa sieciowa
pozwalająca firmom budowlanym na zarządzanie i dzielenie
się informacjami za pośrednictwem spersonalizowanych
stron internetowych. Jako idealne rozwiązanie do
zarządzania projektami, Connected Community wprowadza
możliwości komunikacji i współpracy znacząco zwiększające
wydajność i efektywność.

Do rozpoczęcia sprawnego zarządzania całą działalnością
wystarczy jedynie subskrypcja usługi Connected Community.
Przestań marnować cenny czas na dojazdy do placu budowy
i rozpocznij nadzorować swoją załogę i sprzęt bezpośrednio
z biura.

• Skrócenie lub wyeliminowanie dojazdów z budowy do
biura
• Informacje dostępne dla użytkowników wszędzie i zawsze
• Postępy projektu i prace na budowie śledzone w czasie
rzeczywistym
• Bezpieczne przechowywanie online wszystkich danych
projektowych

Kopie bezpieczeństwa danych są automatycznie i
natychmiastowo tworzone w ciągu dnia nie tylko ze
względów bezpieczeństwa - eliminuje się w ten sposób całą
niewygodę i stratę czasu wynikające z wolnego, ręcznego
przesyłania danych.
Komunikuj się, współpracuj i przekonaj się, jak łatwo
jest oszczędzać czas i pieniądze, dzięki subskrypcji usługi
Connected Community.

BEZPIECZNY HOSTING DANYCH Z
WBUDOWANĄ REDUNDANCJĄ

ŁATWY W OBSŁUDZE
INTERFEJS
ZAAWANSOWANE
NARZĘDZIA
WIZUALIZACJI
DANYCH

INTEGRACJA
Z GOOGLE
MAPS™

OPROGRAMOWANIE
SIECIOWE, DOSTĘPNE 24
GODZINY NA DOBĘ

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W CZASIE RZECZYWISTYM

WIDOCZNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ...KONTROLA

Zapewniając centralny hosting wszystkich informacji wewnątrz
organizacji, Connected Community zapewnia to, czego nie
potrafi żaden inny system zarządzania informacjami w branży
budowlanej - łączy ludzi, budowy i urządzenia.

Connected Community zapewni Ci podgląd na każdy obszar
Twojej działalności. Możesz również tak skonfigurować
usługę, aby niektóre z Twoich własnych działań były
widoczne, zapewniając tym samym bardziej otwartą
komunikację z partnerami i klientami.

Każda korzystająca z Connected Community organizacja
może przydzielać dostęp wybranym użytkownikom.
Wykonawca może skonfigurować różne poziomy
dostępu dla partnerów projektu lub gości - inżynierów,
podwykonawców, dostawców, klientów. Użytkownicy mogą
komunikować się i współpracować w czasie rzeczywistym,
niezależnie od swojej lokalizacji.
Powiadomienia i alarmy
Witrynę internetową usługi Community można
skonfigurować tak, aby przesyłała użytkownikom
powiadomienia o nowych informacjach. Funkcja ta
zwalnia z konieczności ręcznego sprawdzania aktualizacji
i zapewnia natychmiastowe przekazywanie krytycznych
informacji, np. w przypadku gdy kierownik przesyła swój
tygodniowy harmonogram pracy, pracownicy działu kadr
natychmiast otrzymują powiadomienie pocztą elektroniczną.
Śledzenie aktywności i postępów projektu
Connected Community oferuje wiele sposobów
monitorowania postępów projektu poprzez rejestrowanie
i wyświetlanie danych o jego aktywności. Należą do nich:
dzienniki, kalendarz, fora, a nawet zainstalowane na
budowie kamery z funkcją inteligentnego zarządzania
cyfrowymi danymi. Aby uzyskać łatwy dostęp do projektu
na bieżąco, wszelkie zarejestrowane dane są bezpiecznie
przechowywane i archiwizowane.
Przykład: Kiedy kierownik stwierdzi spadek wydajności,
może "wirtualnie odwiedzić" miejsce budowy, korzystając z
zainstalowanych kamer lub też przejrzeć dane o pogodzie
i wpisy z dziennika budowy, aby spróbować wyjaśnić
zaistniały problem.

Ponieważ wszelkie informacje oraz cały przebieg i treść
komunikacji są rejestrowane, Connected Community
zapobiega nieporozumieniom, pozwala jasno rozgraniczać
odpowiedzialność za poszczególne zadania oraz umożliwia
wczesne wykrywanie nieprawidłowości. Przykład: Pracownik
z budowy może wysłać zapytanie o informację (RFI) do
inżyniera przy pomocy forum RFI Connected Community.
Inżynier udziela odpowiedzi, a cały przebieg komunikacji
jest rejestrowany.

WIĘCEJ KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW
Connected Community zwiększa Twoją konkurencyjność,
dzięki korzyściom jakie przy współpracy z Tobą zyskują Twoi
klienci. W razie potrzeby możesz udostępniać klientom
zdjęcia cyfrowe, wpisy w dziennikach i sprawozdania.
Klienci, dzięki otwartej komunikacji, mogą monitorować
postępy projektu oraz weryfikować otrzymane informacje o
aktualnym stanie prac.

UZYSKAJ NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO ZASOBÓW I
WSPARCIA TRIMBLE
Trimble wraz z Twoim lokalnym dystrybutorem korzystają z
Connected Community, aby zapewnić Ci szkolenia, wsparcie
i informacje serwisowe, takie jak informacje o produktach,
aktualizacje oprogramowania biurowego i sprzętowego,
podręczniki szkoleniowe i fora. Używaj narzędzi do
zarządzania plikami, aby dzielić się projektami, pomysłami i
problemami.

ŁĄCZĄC BUDOWY, LUDZI I URZĄDZENIA

CONNECTED COMMUNITY DAJE CI PEŁNĄ KONTROLĘ NAD TWOIMI PROJEKTAMI, ZAPEWNIAJĄC ZAWSZE MAKSYMALNĄ
WYDAJNOŚĆ

Informacje w czasie rzeczywistym

Wizualizacja danych

ŁĄCZENIE TERENU I BIURA - PRZESYŁANIE INFORMACJI W
CZASIE RZECZYWISTYM
• Dwukierunkowa synchronizacja danych
• Bezprzewodowa wymiana informacji pomiędzy biurem a
oprogramowaniem polowym Trimble SCS700 i SCS900
• Bezprzewodowe przesyłanie projektów Business Center
– HCE na maszyny z systemami Trimble GCS900 lub Cat®
Accugrade Grade™ Control System oraz otrzymywanie
zwrotnych informacji o wydajności
• Zwiększenie pokrycia GNSS przy użyciu usługi IBSS
(Internet Base Subscription Service)
WIZUALIZACJA DANYCH
• Wizualizacja danych z tyczenia i pomiarów
• Rejestracja kontrolnych wizyt w terenie
• Monitorowanie projektów z użyciem zdjęć
• System monitoringu z użyciem kamer umożliwiających
przesyłanie danych w czasie rzeczywistym
• Możliwość nakładania projektów Business Center – HCE
oraz map wykopów/nasypów na mapy Google lub zdjęcia
cyfrowe
• Możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym aktywności
personelu i urządzeń
WSPÓŁPRACA ONLINE
• Powiadomienia i alarmy poprzez e-mail
• Wymiana plików oraz zdalna współpraca
• Synchronizacja danych projektowych
• Kontrola wymiany informacji w firmie

Współpraca w sieci

CENTRALNE ZARZĄDZANIE DANYMI
• Kontrola wersji dokumentu
• Rejestracja przesłanych i pobranych plików
• Integralność dokumentów
• Łatwy dostęp do plików przez Internet
WSZECHSTRONNE BEZPIECZEŃSTWO
• Bezpieczny hosting danych
• Uwierzytelnianie uniemożliwia dostęp osobom
nieuprawnionym
• Bezpieczne logowanie internetowe
• Szyfrowanie transmisji danych zapewnia
bezpieczeństwo
• Zabezpieczenie przed utratą danych
• Brak limitu przechowywanych danych
• Kopia zapasowa danych dla serwerów firmowych
DOKUMENTACJA PRAWNA
• Dokumentowanie wypadków podczas pracy i roszczeń
ubezpieczeniowych przy użyciu powiązanych zdjęć
• Pełna i jasna dokumentacja dla potrzeb spełniania
wymogów BHP
• Rejestrowanie specyfikacji materiałowych i zgłaszanie
braków materiałowych
• Dokumentacja na wyciągnięcie ręki

Centralne zarządzanie danymi

Wszechstronne bezpieczeństwo

Dokumentacja prawna i
dokumentacja powykonawcza

THE TRIMBLE CONNECTED SITE
Rozwiązania Trimble Connected Site™ zapewniają nowy poziom wydajności i oszczędności...poziom wdrożenia tego
rozwiązania decyduje o skali oszczędności.

Bezprzewodowa synchronizacja
Narzędzia komunikacji bezprzewodowej
wbudowane we wszystkie systemy Trimble
pozwalają na synchronizację danych w czasie
rzeczywistym pomiędzy biurem a terenem.

Zdalna infrastruktura
Ekonomiczne, elastyczne rozwiązania
przekazują dane na budowę poprzez
Internet lub sieć komórkową.

Zarządzanie aktywami
Rozwiązania do zarządzania aktywami
Trimble zapewniają optymalne
wykorzystanie zasobów, aby uzyskać
maksymalną wydajność.

Zdalne wsparcie
Zdalne wsparcie wirtualne dla przenośnych
urządzeń Trimble i oprogramowania
biurowego Trimble ogranicza przestoje w
pracy oraz błędy.

Śledzenie projektu
Natychmiastowy dostęp do zebranych
w jednym miejscu danych projektu daje
kierownikom możliwość monitorowania
czy projekty są realizowane zgodnie z
harmonogramem i budżetem.

•

DANE TECHNICZNE CONNECTED COMMUNITY
Connected Community to bezpieczna aplikacja sieciowa dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

ZALECANE PARAMETRY SYSTEMU
Systemy operacyjne - Windows® XP, Vista i 7
Procesor - Intel Pentium II 450 MHz, AMD Athlon
600 MHz lub odpowiednik
Pamięć - 1GB pamięci RAM
Pamięć karty graficznej - 128 MB pamięci graficznej
OBSŁUGIWANE JĘZYKI
Angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński,
koreański, niemiecki, polski, rosyjski i włoski
ZALECANE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE
Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox, Safari i Chrome

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA TERENOWE
Radia Trimble SNM930 i SNM940
Modemy SiteNet Trimble SNM910 i SNM920
Kontrolery Trimble TCU, TSC2 i TSC3
Kontroler Trimble TCA1
Tablet Trimble
Wyświetlacze systemów sterowania maszynami
Trimble CB430, CB450 i CB460
Aby uzyskać listę obsługiwanego sprzętu,
wejdź na stronę www.trimble.com.

TRIMBLE: STANDARD TECHNOLOGII BUDOWLANEJ
Trimble oferuje narzędzia i wsparcie pozwalające na integrację danych dotyczących planowania, projektowania,
pozycjonowania na budowie, sterowania maszynami i zarządzania aktywami przez cały cykl trwania projektu, co
zwiększa wydajność pracy i rentowność. Już dzisiaj odwiedź TRIMTECH - dystrybutora technologii Trimble dla inżynierii
lądowej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać technologię, która zwiększy wydajność, poprawi dokładność i obniży
koszty Twoich robót budowlanych.

TWÓJ DOSTAWCA TECHNOLOGII DLA INŻYNIERII LĄDOWEJ

AMERYKA PÓŁNOCNA
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Trimble Heavy Civil Construction Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, Colorado 80021
USA
800-361-1249 (Toll Free)
+1-937-245-5154 telefon
+1-937-233-9441 faks
www.trimble.com

Trimble Navigation
Singapore Pty Limited
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269
SINGAPORE
+65-6348-2212 telefon
+65-6348-2232 faks

EUROPA

CHINY

Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
GERMANY
+49-6142-2100-0 telefon
+49-6142-2100-550 faks

Trimble Beijing
20F, Central Tower,
China Overseas Plaza,
No.8 Yard, Guang Hua Dong Li,
Chaoyang District, Beijing
CHINA 100020
+86-10-8857-7575 telefon
+86-10-8857-7161 faks
www.trimble.com.cn

AFRYKA I BLISKI WSCHÓD
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
LOB18 1606 / 1607
JAFZ View
Dubai
U.A.E.
+971-4-886-5410 telefon
+971-4-886-5411 faks
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