
BROȘURĂ 

 

 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS  

SOFTWARE TBC 
 TRIMBLE BUSINESS CENTER v5.30 
Fiecare ediție Trimble® Business Center este proiectată să suporte un set de fluxuri de lucru asociate. 

► Ediția Viewer (fără licență): Importare, revizualizare date, vizualizare proiecte, export către dispozitive de teren Trimble precum și 

software. 

► Ediția Field Data: Export date de la părți-terțe, utilizare funcții CAD de bază, realizarea controlului calitativ al datelor, gestionare date 

de la nivelele digitale. 

► Ediția Surface Modeling: Funcții de bază pentru nor de puncte, creare și editare suprafețe, aliniamente, hărți de săpătură și 

umplutură, rapoarte. 

► Ediția Survey Intermediate: post-procesare date GNSS, creare și compensare rețele și drumuiri, calibrare pe coordonatele locale, 

lucru cu imagini în fundal, creare etichete și dimensionare. 

► Ediția Survey Advanced: Lucru cu date Trimble VisionTM, procesare date cadastrale, funcții COGO complete și rutine pentru 

coridoare. 

► Ediția Site Modeling: Convertire date 2D în 3D pentru operațiuni de teren; curățarea datelor din proiect. 

► Ediția Site Construction: Calculare stocuri de șantier,  cantități liniare, adâncimi de straturi, volume de materiale. 

► Ediția Infrastructure Construction: Intersecție parametrică, interschimbare, proiectări de rampă cu cantități de masă ale 

coridoarelor și determinare volume. 
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Trimble Inc. 

10368 Westmoor Dr 

Westminster CO 80021 
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Trimble Germany GmbH  

Am Prime Parc 11  
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Trimble Navigation Singapore PTE Limited  

3 HarbourFront Place  
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Singapore 099254, SINGAPORE 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 

Fiecare modul Trimble® Business Center este proiectat să suporte un grup de funcții legate de un singur subiect. Modulele se 

adaugă la una dintre ediții. 

► Modulul Aerial Photogrammetry: Procesare și creare livrabile cu Trimble + date terțe UAS cu TBC + UASMaster. 

► Modulul Drilling Piling Dynamic Compaction: Creare planuri de foraj + rapoarte pentru sistemele de control al mașinilor Trimble 

DPS900™. 

► Modulul GIS: Integrare perfectă date GIS din software-ul Trimble Access™ și TerraSync™ în TBC + conectare la baze de date GIS externe. 

► Modulul Mobile Mapping: Procesare, registrare și gestionare date de Mobile Mapping de la MX9; lucrați cu calibrările hardware MX 

► Modulul MM MX9 Laser Correction Module: Cont + ajustări multiple pentru efectele laser (MTA)  în hardware-ul sistemului MX9. 

► Modulul Scanning: Registrare, colorizare norilor de puncte din SX10™ și X7™; clasificare regiuni, extragere caracteristici, creare livrabile 

din SX10™, X7™ și nor de puncte de la alți producători. 

► Modulul Tunneling: Creare și editare modele de tuneluri pentru aplicația Trimble Access™ Tunnels, creare rapoarte as-built 

personalizate. 

► Modulul Utility Modeling: Generare și vizualizare elemente de gravitație, elemente presurizate și verificarea utilităților pentru 

funcționarea în parametrii. 
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