
T R I M B L E :  F u L d  I n T E g R a T I o n  p å  B y g g E p L a d s E n



Nem OG 
bruGerveNliG 
bruGerFlADe

WebbASereT SOFTWAre 

GOOGle 
mApS™ 
iNTeGrATiON

uDviDeT 
vÆrKTøjer 
Til 
DATAviSNiNG

SiKKer iNTerNeTbASereT 
DATAhOSTiNG

ONliNe FOrbiNDelSe mellem KONTOr OG byGGeplADS

Trimbles Connected Community er en webbaseret service 
som gør det muligt for byggevirksomheder at styre og dele 
informationer via deres egen helt unikke webside. Ideel 
til tilrettelæggelse og styring af projekter ved at udnytte 
kommunikations- og samarbejdsmulighederne der kan give 
maksimum udbytte iht. effektivitet og produktivitet.

•	Minimerer eller fjerner køretid mellem plads og kontor
•	 Information tilgængelig for alle medlemmer – på 

alle tidspunkter
•	 Sporing af projektudvikling og pladsaktivitet i realtid
•	Online lagring af alle tilrettelæggelsesdata 

og projektinformationer

DeT er NemT AT SpAre TiD OG peNGe

Alt hvad du behøver for at starte på en effektiv styring 
af alle dine jobs er et abonnement på Trimble Connected 
Community. Det er slut med at bruge dyrebar køretid 
mellem plads og kontor. Al rådgivning til mandskab, maskine 
og plads kan klares fra kontoret.

Alle data bliver automatisk og løbende lagret i løbet af 
dagen – alle frustrationer og nedetider i forbindelse med 
langsom og manuel dataoverførsel undgås.

Se hvor nemt kommunikation og samarbejde udføres 
og oplev hvor nemt det er at spare tid og penge med et 
abonnement på Connected Community.

Fuld integration på byggepladsen



reAlTime KOmmuNiKATiON OG SAmArbejDe

Ved at lagre alle firmaets informationer centralt 
gør Connected Community det, som intet andet 
informationsstyringssystem i branchen kan, det forbinder 
folk, plads og maskiner.

Hvert firma kan give adgang til brugere internt 
såvel som eksternt. Bygherre kan oprette forskellige 
adgangsrettigheder til projektets samarbejdspartnere eller 
gæstelogin til ingeniører, underleverandører, ledelse eller 
andre eksterne brugere. Alle har derved mulighed for at 
kommunikere og samarbejde uanset hvorfra de arbejder.

meddelelser og advarsler
Siden kan sættes op til at meddele brugerne om 
nye informationer. Denne funktion gør manuel 
opdateringskontrol overflødig og tilsikrer, at kritiske 
ændringer på projektet bliver kommunikeret ud uden 
forsinkelser. For eksempel, når tilsynsførende overfører 
deres ugentlige timesedler bliver lønningskontoret på 
samme tid informeret via e-mail.

projektets udvikling og aktivitetssporing
Connected Community tilbyder flere muligheder for visning 
af projektforløbet. Værktøjer som journal, kalender og 
forum plus digital billedstyring og kameraer på pladsen 
gør det muligt for brugerne at optage og vise aktiviteten. 
All optagelser er registreret og arkiveret sikkert og gør det 
nemt at få adgang til - på alle tidspunkter.

For eksempel, i tilfælde af produktivitetsnedsættelse, 
kan man besøge pladsen virtuelt ved brug af kameraer 
på pladsen eller gennemgå vejrinformationer 
og den tilsynsførendes journaloptegnelser for at 
afhjælpe problemet.

SyNliGheD, GeNNemSKueliGheD… KONTrOl

Connected Community giver dig mulighed for at få vist 
hele forløbet i arbejdsprocessen. Det er desuden muligt at 
give indsigt i din egen udvælgelsesmetode og derved skabe 
mere åben kommunikation mellem partnere og kunder.

Al information og kommunikation registreres og 
lagres via Connected Community og derved undgås 
fejlkommunikation og sikres fuld ansvarlighed og 
konfliktløsning. For eksempel, når en medarbejder i marken 
efterspørger information hos ingeniøren, som er medlem af 
et forum i Connected Community, bliver al kommunikation 
mellem parterne registreret.

vÆrDiSKAbelSe hOS DiNe KuNDer

Connected Community gør dig mere konkurrencedygtig 
ved at give kunden en enestående oplevelse i samarbejde 
med dig. Adgang til informationer i form af digitalt 
billedmateriale, journalposteringer og rapporter kan gives 
efter behov. Ved at få vist projektets fremskridt og få 
bekræftelse af modtaget information gives større tryghed 
som et resultat af en mere åben kommunikation.

FÅ ADGANG Til iNFOrmATiONer FrA Trimble – 
meD DeT SAmme

Connected Community er det værktøj som 
Trimble og Trimbles forhandlere benytter til 
udveksling af informationer til træning, support 
og service, produktnyheder, software og firmware-
opdateringer, uddannelsesprogram og i brugerforum. 
Filhåndteringsværktøjet er udviklet til dataudveksling 
omkring problemløsninger, projektforberedelse og ideer.



byGGeplADS OG KONTOr er ONliNe
•	 Tovejs datasynkronisering
•	 Trådløs synkronisering af arbejdsordrer mellem kontor og 

Trimbles SCS700 og SCS900 pladsstyringssoftware
•	 Sender designs trådløst til maskinen ved brug af Trimble 

GCS900 maskinstyringssystem og kontoret modtager 
produktivitetsdata fra pladsen

•	Udvidet GNSSdækning på fjerntliggende steder 
eller områder uden for byggepladsen med Internet 
Basestation Service (IBSS)

DATAviSNiNG
•	Visning af pladsmålinger og markeringspunkter
•	Registrering af rutinemæssige anlægsbesøg
•	 Projektvisning med fotomateriale
•	 Integration mellem kameraer på byggepladsen og 

realtime data-streaming
•	Google Maps eller digitalt billedmateriale 
•	Realtime personale- og maskinsporing

ONliNe SAmArbejDe
•	 E-mail beskeder og advarsler
•	 Fildeling og fjernbetjent samarbejde
•	 Synkronisering af filer
•	Kontrol og håndtering af forespørgsler

CONNeCTeD COmmuNiTy Giver DiG FulD KONTrOl Over DiNe AKTiviTeTer OG SiKrer højeSTe prODuKTiviTeT 
pÅ Alle OpGAver

realtime information

Datavisning

byggeplads, Folk og maskiner Forbindes

Online samarbejde



CeNTrAliSereT DATASTyriNG
•	Versionsstyring af dokumenter
•	Kontrolfiler af ind og udgående data
•	Dokument integritet
•	Nem adgang til filer via internet

DATASiKKerheD
•	Data lagres sikkert på internettet
•	Autentifikation til sikring af godkendt adgang
•	 Sikkert internet log-in
•	Krypteret dataoverførsel til sikring af datasikkerhed
•	Genoprettelse efter nedbrud
•	Ubegrænset datalagring og opgraderingsmuligheder
•	Backup af data

juriDiSK DOKumeNTATiON
•	Dokumentation af hændelser eller forsikringssager
•	Materialespecifikation 
•	Rapportering af materiale fejl og mangler
•	Dokumentation lige ved hånden

Centraliseret datastyring

Datasikkerhed

juridisk dokumentation



DeN FOrbuNDNe plADS
Med Trimble Connected Site™ løsninger har du mulighed for at øge produktiviteten og  opnå besparelser… 
med implementeringen af Connected Site .

Trådløs synkronisering
Med trådløst kommunikationsværktøj som 
er indbygget i alle Trimbles systemer er 
realtime datasynkronisering mellem plads 
og kontor muligt.

Fjernbetjent infrastruktur
Omkostningsbesparende, fleksible systemer 
leverer data til pladsen via internettet 
eller mobilnetværk.

Flådestyring
Trimbles flådestyringssystemer sikrer at 
mandskab og maskiner er optimeret for 
maksimum produktivitet.

Fjernbetjent support
Fjernbetjent virtuel support for Trimbles 
hardware og software produkter reducerer 
nedetid og fejl.

Projektsporing
Med nem adgang til projektdata 
gør det muligt for ledelsen at få vist 
projektforløbets udvikling.



•	

SySTemANbeFAliNGer
Operativsystem - Windows® XP, Vista og 7 
Processor – Intel Pentium II 450 MHz, AMD Athlon
600 MHz eller tilsvarende
Hukommelse – 1 GB RAM
Grafikhukommelse – 128 MB

SuppOrTereT SprOG
Engelsk, japansk, tysk, italiensk, kinesisk, spansk, polsk, 
russisk, fransk og koreansk

ANbeFAleDe brOWSere
Internet Explorer 7 eller som overfor, Firefox, Safari 
og Chrome

SuppOrTereDe SySTemløSNiNGer
Trimble SNM930 og SNM940 connected Site Radios
Trimble SNM910 og SNM920 SiteNet Modem
Trimble TCU, TSC2 og TSC3 Site Controller
Trimble TCA1 Site Controller
Trimble Tablet
Trimble CB430, CB450 og CB460 display

For gældende liste af supporteret hardware, se  
www.trimble.com

SpeCiFiKATiONer – CONNeCTeD COmmuNiTy
Connected Community er en sikker webbaseret informationsportal, der er tilgængelig 24 timer om dagen, 7 dage om ugen.



Nordamerika
Trimble Heavy & Highway Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, Colorado 80021
USA
800-361-1249 (Toll Free)
+1-937-245-5154 Phone
+1-720-587-4685 Fax
www.trimble.com

europa
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
GERMANY
+49-6142-2100-0 Phone
+49-6142-2100-550 Fax

afrika og mellemøsteN
Trimble Export Middle East
P.O. Box 17760
LOB18 1606 / 1607
JAFZ View
Dubai
UAE
+971-4-886-5410 Phone
+971-4-886-5411 Fax

asieN
Trimble Navigation Singapore  
PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
SINGAPORE
+65 6348 2212 Phone
+65 6348 2232 Fax

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

Trimble: STANDArD FOr ANlÆGSTeKNOlOGi

Trimble leverer systemløsninger og support til planlægning, design, pladspositionering, maskinstyring og maskinkontrol 
gennem hele anlægsprocessen for at opnå en mere effektiv drift og en større fortjeneste. Kontakt SITECH Danmark 
A/S i dag og bliv overbevist om, hvor nemt det er at anvende Trimbles teknologi. Vi gør det muligt at forbedre 
arbejdsprocesserne, øge produktionen, maksimere præcisionen i arbejdets udførelse og nedsætte driftsomkostningerne.

AuTOriSereT Trimble FOrhANDler

© 2011, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, globen og triangle symbolet er varemærker der tilhører Trimble Navigation Limited og som registrerets i USA og andre lande. Connected Site er et varemærke under 
Trimble Navigation Limited. Microsoft, Microsoft Windows og Internet Explorer  er enten registrerede varemærker eller varemærker som ejes af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Intel og Pentium er registrerede varemærker 
tilhørende Intel Corporation I USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. PN 022482-2274-8-DK (02/11)

SITECH DANMARK A/S
Søvejen 35 B
8362 Hørning
Tel: 7025 4414
mail@sitech.dk
www.sitech.dk




