TEKNINEN SELOSTE

Trimble Access: Palvelut
Tärkeimmät
Ominaisuudet
Integroidut web-palvelut on suunniteltu
tehostamaan mittaustoimintaa
Monimutkaiset tiedonhallinnan
tehtävät on tehty yksinkertaisiksi ja
turvalliseksi

Trimble Connected Community Tarjoamina:
Yhteydet maaston ja toimiston välillä
Trimble® Access™ -palvelut täydentävät erinomaisesti
Trimble Access -maasto-ohjelmistoa ja Trimble
Business Center -toimisto-ohjelmistoa. Palveluita
käyttämällä saat kaiken irti olemassa olevan
ohjelmistosi tehokkuudesta ja lisäät siihen hyödyllisiä
ja helposti opittavia valmiuksia.
Trimble Accessin edistyneet datapalvelut tarjoavat
kaikki mittausprojekteissa tarvittavat työkalut ja
mahdollistavat käyttäjille välittömän pääsyn tietoon ja
mittausdataan niin maastossa kuin toimistossakin.

Lähetä tietoa, älä ihmisiä
AccessSync on pilvipohjainen tiedonhallintapalvelu,
joka säästää työaikaa varmistamalla, että jokainen
projektissa mukana oleva pääsee ajan tasalla oleviin
tietoihin. Tarvittaessa työtiedostot muutetaan
maastotietokoneen ohjelmistoversioon sopivaksi.
Palvelu on ilmaiseksi saatavissa maastotietokoneisiin,
joissa on voimassa oleva ohjelmiston päivitysoikeus.

Trimble Connected Community
Trimble Connected Community (TCC) on tehokas
taustatuki Trimble Access -palveluille. Portaalin avulla
pääkonttorin johtohenkilöt, työmaiden toimisto- ja
maastotiimit voivat turvallisesti jakaa tietoa ja tehdä
yhteistyötä projektin kaikkien osapuolten kanssa.

Tehokkaat työmenetelmät
TCC on yhteensopiva muiden Trimble Access
-palveluiden kanssa. Se tarjoaa erikoistyökaluja
mittauksen työvaiheisiin ohjaamalla henkilöitä ja
projekteja GNSS-datan käsittelyssä. Nämä palvelut
on suunniteltu selkeyttämään työvaiheita sekä
yhdistämään maasto ja toimisto keskenään.

Lisätietoa:
http://apps.trimbleaccess.com

Suunniteltu täyttämään
asiakkaiden vaatimukset
Trimble Access -palvelut ja Trimble Connected
Community soveltuvat mittausyrityksille:
• Joilla on internet-yhteys toimistolla ja (ainakin
joskus myös) maastossa
• Jotka haluavat uusimman tekniikan ja työkalut
helpottamaan työskentelyä ja selkeyttämään
työvaiheita
• Jotka haluavat parantaa tehokkuutta luomalla
yhteydet maaston ja toimiston välille
• Jotka haluavat parantaa oman yrityksen ja
yhteistyöyritysten välistä kommunikointia ja
näkyvyyttä osana organisaation toimintaa
• Joiden tavoite on hallita useita maastomikroja
entistä helpommin

Palvelut Toimistolle

Maaston Ja Toimiston Yhdistämispalvelut

Palvelut Toimistolle

Selostus

Palvelut Toimistolle

Selostus

Tietoturva

• Voit luottaa, että tietosi ovat turvassa
suojatun internet-kirjautumisen ansiosta
• Määrität käyttäjien kirjautumisoikeudet
ja kontrolloit, kenellä on pääsy tietoihin
Manage User -toiminnolla.
• Kontrolloit käyttäjätasoja – omistaja,
muokkaaja tai katselija1

Trimble AccessSync,
tiedostojen konvertointi &
TCC

Tiedostojen jako

• Tiedostot talletetaan ‘pilveen’ käyttäen
TCC:n tietovarastoa:
• Tietoihin pääsee
–– TCC:llä käyttäen web-selainta,
–– Trimble Access Services -toiminnosta
Trimble Business Centerissä tai
–– suoraan Windows Explorerilla
käyttämällä TCC Explorer plug-in
apuohjelmaa.
• Luo tiedostoista paikallinen kopio
synkronoimalla TCC Explorerin avulla

• AccessSync synkronoi turvallisesti
Trimble Access -maastomikrojen
kansiot TCC:n kansioiden kanssa,
joten maastomittaajilla ja toimiston
henkilökunnalla on sama tieto aina
käytettävissä
• AccessSync toimii joko saumattomasti
taustalla mittausta tehtäessä tai
manuaalisesti ohjattuna, kun internetyhteys on saatavilla
• AccessSync konvertoi työtiedostot
automaattisesti oikeaan versioon
kullekin maastomikrolle osana siirtoa
• AccessSync on nyt saatavissa ilmaiseksi
maastotietokoneisiin, joissa on voimassa
oleva ohjelmiston päivitysoikeus!

Rekisteröidyt laitteet1

• Saat listan kaikista maastotietokoneista,
jotka on rekisteröity omaan TCCorganisaatioosi seuraavien tietojen
kanssa:
–– Ostetut ohjelmistomoduulit ja
palvelut
–– Asennetut ohjelmistomoduulit ja
palvelut
–– Saatavissa olevat päivitykset
–– Lisenssien päättymispäivät
• Viimeisin kirjautunut käyttäjä

Tietojen käsittelyn palvelu
(Data Processing Service)

• Lähetä GNSS-raakahavainnot internetin
laskentapalveluun joko TCC:stä tai
Trimble Business Centeristä ja saat tarkat
koordinaatit sähköpostitse

Mittaustyövaiheiden
palvelut mukaan lukien
työkalut henkilöiden ja
projektien hallinnointiin

Edistynyt yhteistyö ja
kommunikointi yritysten
välillä Trimble Connected
Community1:n avulla

• Projektit:
–– Käytä Manage Sites -työkalua
luomaan automaattisesti sivuja,
lisäämään gizmo -toimintoja ja
asettamaan käyttäjäoikeuksia Trimble
AccessSync -palvelussa käytettäväksi
• Tiedostojen konvertointipalvelu:
–– Käytä TCC palvelua konvertoimaan
vanhat Survey Controller - tai
General Survey -työtiedostot
uusimpaan versioon. Sen jälkeen
tallenna ne paikallisesti tai suoraan
TCC:lle maastoon vientiä varten
• Jaa tiedostoja tietovarastosta.
• Helpota yhteydenpitoa projektista
keskustelufoorumeiden avulla
• Kerää ja jaa yritystietoa wikin välityksellä
• Tallenna edistyminen ja päivitykset
blogien kautta
• Aikatauluta ja seuraa tärkeitä tapahtumia
kalentereiden avulla
• Käytä Visual Organizer -työkalua;
visualisointityökaluun perustuva kartta
esittää tiedot tasoihin perustuen
• Käytä webkehyksiä linkittämään tieto
Internettiin – esitä internetissä oleva
sisältö osana järjestelmää
• Ja paljon muuta… Quicknotes
muistiinpanot, RSS syötteet,
työmaakamerat …

Palvelut Maastoon
OMINAISUUS

SELOSTUS
1

GNSS-ennuste

• Satelliittien saatavuus
• Ionosfäärin olosuhteet
• Lähes mihin sijaintiin tai aikaan tahansa

Järjestelmävaatimukset Trimble Connected
Communityn Käyttöä varten
• Internet-yhteys
• Web-selain (Internet Explorer 7 tai uudempi, Firefox v2 tai uudempi,
Safari v1 tai uudempi)
• Serverit ovat Trimblen hallinnoimia ja ylläpitämiä

1 Saatavissa vain Advanced Trimble Access -palveluihin.
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