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Trimble WorksManager: 
Hoe werkt het?

Try it today at WorksManager.com



DRAADLOOS VERZENDEN
Automatisch data naar het 
veld verzenden zonder het 
kantoor te verlaten.

Trimble® WorksManager biedt gebruikers 
de mogelijkheid data zoals 3D ontwerpen 
draadloos naar de bouwlocatie te 
verzenden, wat een hogere efficiëntie en 
besparing van rijtijd en geld betekent. 
Opzichters en databeheerders kunnen 
erop vertrouwen dat de juiste machines of 
datacollectors altijd met het meest actuele 
ontwerp werken. Een praktisch dashboard 
toont de manager een overzicht van zijn 
locaties. Aannemers kunnen kostbare 
vergissingen en extra werk voorkomen, 
doordat ze hun bouwtechniek in real-time  
in het veld zien.

 
Data en bedrijfsmiddelen van meerdere 
projectlocaties eenvoudig beheren.
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DRAADLOOS VERZENDEN

INTUÏTIEVE SOFTWARE, NAADLOZE 
TRANSMISSIE
Trimble WorksManager is het mobielvriendelijke 
dataknooppunt dat aannemers in de civiele bouw 
verbindt met de informatie die zij nodig hebben om het 
werk meteen goed uit te voeren en vertraging of stilstand 
te voorkomen. 

UW ASSETS OP AFSTAND VOLGEN 
EN BIJSTAAN
Door de mogelijkheid om de locatie en status van 
assets te volgen, beschikt u over de nieuwste informatie, zodat u het 
project direct kunt aansturen. Gedetailleerde real-time informatie over 
waar een machine of apparaat zich bevindt en wat het doet, helpt fouten in 
de communicatie voorkomen.

Met hulp  op afstand kunt u problemen in het veld vanuit het kantoor 
oplossen, zodat u er niet heen hoeft te rijden. U kunt het team in het veld 
efficiënt ondersteunen, doordat u snel kunt reageren als er iets misgaat en 
iedereen weer aan het werk kan.

UP TO DATE AND ACCURATE DATA
De locatie van machines wordt elke 30 seconden geactualiseerd en ontwerpen 
elke 5 minuten, zodat u altijd over de nieuwste gegevens beschikt - snel 
beslissingen nemen om binnen budget te blijven en meerwerk te voorkomen. 
Vergroot het bereik van uw bestaande basisstation correcties, zodat u met 
vertrouwen binnen een groter gebied kunt werken. 

GEBRUIKSVRIENDELIJKE TRIMBLE INTEGRATIE
WorksManager is geoptimaliseerd voor de nieuwste technologie van Trimble 
en kan worden geïntegreerd met het Trimble Earthworks grondverzet 
platform, Trimble Siteworks positioneringsysteem en Trimble Business Center.

Moderne, kleurrijke beelden

Draadloze 
dataoverdracht en 
communicatie in het veld

Configureerbare 
vensters

Compatibel met 
Android en iOS
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1. Project aanmaken

2. Ontwerp aanmaken

3. Ontwerp publiceren

4. Ontwerp laden

5. Beheren en monitoren

6. Hulp op afstand




