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Trimble Realworks™ 
Realworks permite: 

 

 

 

 

 

► Gestionarea, procesarea și analiza 

de cantități mari de date 

► Efectuarea de măsurători 

inteligente – măsurători cu 

proiecție verticală și orizontală 

► Verificare rapidă a calității tintelor 

marcate 

► Generarea de rapoarte de 

registrare 

► Export ușor către alte software-uri 

de tip CAD 

► Publicarea de poze pentru 

vizualizare, explorare, măsurare și 

notare 

Registrare avansată 

► Uneltele de registrare avansată 

din software-ul Trimble Realworks 

sunt ușor de utilizat și oferă 

încredere utilizatorului că 

registrarea va fi efectuată cu 

acuratețe.  

► Opțiunea de a registra fără ținte 

permite utilizatorului registrarea 

automata a stațiilor fără a fi nevoit 

să plaseze puncte sau ținte 

comune.  

► Posibilitatea de reglare fină a 

registrării permite utilizatorului să 

ducă suprapunerea stațiilor la cel 

mai înalt nivel pentru a obține o 

precizie cât mai bună. 

Caracteristici cheie:     .     
► Trimble Realworks este un 

software care poate importa nori 

de puncte de densitate ridicata si 

sa le transforme in livrabile 3D 

► Trimble Realworks ofera 

capabilitatea de a gestiona, 

procesa și analiza, cu încredere, 

cantități mari de date 

► Carcasă robustă, fiabilitate 

maximă 

 

 

Livrabile 2D și 3D 

Posibilitatea de creare de livrabile finale 

sau intermediare: 

• Secțiuni sau profile 

• Mesh 

• Contururi 

• Calcule de volum 

• Ortofotografii 

• Modele 3D 
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      Opțiuni Realworks     
 

Configurația Trimble Realworks  
 

Software-ul Trimble Realworks este disponibil în 

diferite versiuni și are componente care pot varia în 

timp. 

 

Încearcă și descarcă Trimble Realworks Viewer care 

permite să deschizi un nor de puncte și să îcerci 

opțiunile Realworks 

www.trimble.com/TRWviewer 

 

 

Advanced – TANK 
Modul automatizat de calibrare și inspecție a 

rezervoarelor. 

Modulul Advanced-Tank conține opțiuni specifice 

pentru calibrarea rezervoarelor verticale și orizontale 

precum și inspecția rezervoarelor. Utilizând aceste 

unele și metode de lucru, pliate pe industrie, 

prestatorii de servicii pot salva timp prețios în crearea 

tabelelor de calibrare si a rapoartelor de inspecție din 

norul de puncte. 
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