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Trimble Edgewise™ 
Eficient, precis rapid și inteligent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odată cu cererea din ce în ce mai 

mare de modele inteligente pentru 

structuri și facilități de procesare, 

profesioniștii din domeniul geospațiali 

de astăzi au nevoie de soluții 

automatizate pentru procesarea și 

extragerea informațiilor din datele de 

scanare laser 3D. Trimble EdgeWise 

este o soluție ideală pentru a 

transforma rapid norii de puncte în 

modele acționabile. 

Software-ul Trimble EdgeWise vine în 

ajutorul scanerelor 3D Trimble și a 

software-ului Trimble RealWorks 

pentru a oferi fluxuri de lucru 

eficiente în producerea de modele 

BIM (Building Information Modeling). 

Din datele de scanare colectate, 

software-ul detectează automat 

elementele structurale, cum ar fi țevi, 

conducte și grinzi, apoi le modelează 

cu precizie folosind dimensiunile și 

geometriile incluse într-o vastă 

bibliotecă de elemente comune. 

Flexibilitate pentru o mare 

varietate de proiecte 

Proiectele variază în funcție de nevoia 

dvs. de scanare. Indiferent dacă doriți 

să furnizați informații despre 

proiectele as-built sau să colectați 

date pentru un proiect de renovare, 

Trimble EdgeWise vă poate ajuta să 

extrageți elementele de interes, 

individual, 

Caracteristici cheie:         .    
► Extragerea automată a 

caracteristicilor pentru identificarea 

rapidă a țevilor, a conductelor, a 

oțelurilor structurale, a betonului 

armat, a pereților, a ferestrelor și a 

ușilor din norul de puncte 3DTrimble 

Realworks ofera capabilitatea de a 

gestiona, procesa și analiza, cu 

încredere, cantități mari de date 

► Modelarea rapidă utilizând bibliotecile 

de elemente pentru a asigura 

dimensiunile standard din industriei 

► Exportul modelului în soluții CAD 

eliminând necesitatea de a remodela 

și de a redefini atributele 

 

 astfel încât să beneficiați de 

informațiile de care aveți nevoie 

pentru a lua deciziile cele mai bune. 

Procesările automate vă permit să 

extrageți și să modelați rapid și 

inteligent conductele, canalele, 

pereții, grinzile structurale sau alte 

elemente de care aveți nevoie pentru 

platforma dumneavoastră de 

modelare. 

Instrumente de finisare 

Instrumentele Trimble EdgeWise de 

asigurare a calității vă permit să 

verificați exactitatea fiecărui element 

extras pentru a vă asigura că modelul 

dvs. este valabil pentru norul de 

puncte colectat. Orice obiect prost 

montat poate fi ușor și rapid ajustat. 

Modelarea avansată cuprinsă în 

software vă permite să extrageți și să 

poziționați cu precizie orice obiect de 

interes. Detaliile complexe nu 

reprezintă un impediment,ele putând 

fi modelate la fel de precis, rapid și 

ușor. 

Reducerea muncii 

Obiectele și caracteristicile extrase, 

modelate în Trimble EdgeWise sunt 

ușor de importat într-o varietate de 

soluții CAD. Cu formatul potrivit de 

fișiere CAD, importul elementelor 

extrase ca familii funcționale menține 

datele asociate obiectului, eliminând 

necesitatea de a regla modelele sau 

de a reintroduce atributele. 
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CERINȚE DE SISTEM 
Sistem de operare .............................................................................. Windows 8, 7, inclusiv Enterprise, Ultimate sau  

                                                                                                                             Home Premium;   Microsoft   Windows    Vista  

Procesor...................................................................................................................... Procesor dual-core pe 64 de biți 

Memorie......................................................................................................................................................... 6 GB RAM  

Placă grafică......................................................... placă grafică OpenGL accelerată cu minim 1 gigabyte de memorie  

Spațiu pe disc............................................................................................................ .2 GB spațiu liber pentru instalare 
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