Trimble

Program WorksManager

dla branży budowlanej

Try it today at WorksManager.com

Transforming the way the world works.

PRZESYŁAJ BEZPRZEWODOWO
Automatycznie przesyłaj
dane w teren bez
opuszczania biura

Z łatwością zarządzaj danymi i zasobami na
różnych fazach projektu.
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WorksManager firmy Trimble® umożliwia
bezprzewodowe przesyłanie danych,
takich jak projekty 3D na teren budowy,
co prowadzi do lepszej wydajności,
oszczędności czasu i pieniędzy.
Dzięki temu kierownicy prac i osoby
odpowiedzialne za dane zyskają
pewność, że maszyny i urządzenia
rejestrujące dane pracują zawsze na
aktualnym projekcie. Praktyczny pulpit
wyświetla podsumowanie placów
budowy. Wykonawcy mogą uniknąć
kosztownych błędów i poprawek mając
dostęp do aktualnych danych w terenie
w czasie rzeczywistym.

INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE,
BEZPROBLEMOWE PRZESYŁANIE

Nowoczesna, kolorowa grafika

Kompatybilność
z systemami
Android i iOS

WorksManager firmy Trimble jest przyjaznym mobilnym
centrum danych zapewniającym dostęp do kluczowych
informacji potrzebnych kontrahentom do prawidłowej
realizacji zadań przy jednoczesnym minimalizowaniu
opóźnień i przestojów.

ZDALNIE ŚLEDŹ I
WSPIERAJ ZASOBY
Dzięki możliwości monitorowania lokalizacji i statusu
zasobów, masz pod ręką najnowsze informacje dla lepszej
kontroli projektu. Szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym na temat
lokalizacji urządzenia i wykonywanych przez niego zadań pomagają w
uniknięciu problemów z komunikacją.
Aby zaoszczędzić na przejazdach, WorksManager umożliwia rozwiązywanie
problemów w terenie z poziomu biura. Sprawnie wspieraj zespół w terenie
i reaguj szybko w razie problemu, by pracownicy wznowili wykonywanie
swoich zadań.

AKTUALNE I PRECYZYJNE DANE
Lokalizacja maszyn jest aktualizowana co 30 sekund, a projekty co 5 minut,
dzięki czemu otrzymujesz najnowsze informacje – podejmuj decyzje szybko,
by zmieścić się w budżecie i zminimalizować konieczność przeróbek.
Zwiększ zakres istniejących korekt stacji bazowej, abyś mógł pracować z
większą pewnością na większym obszarze

PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA
INTEGRACJA Z TRIMBLE
Program WorksManager jest przystosowany do pracy z najnowszą
technologią Trimble. Można go zintegrować z platformą Trimble Earthworks
Grade Control, Trimble Siteworks Positioning System i Trimble Business
Center.

Bezprzewodowe
przesyłanie danych i
komunikacja w terenie
Konfiguracja widoków

WorksManager firmy Trimble:
Jak to działa?
1. Utwórz budowę
2. Utwórz projekt

6

3. Opublikuj projekt
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4. Wczytaj projekt
5. Zarządzaj i monitoruj
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6. Pomagaj zdalnie
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