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SIMPLITATE, EFICIENȚĂ ȘI 

INTELIGENȚĂ 

Sistemele de mapare mobilă captează 
cantități masive de date într-un timp 
foarte scurt. Pentru gestionarea datelor la 
scară largă și procesarea rapidă a 
aplicațiilor, aveți nevoie de un software 
extrem de eficient pentru a extrage 
informațiile valoroase. Suita de software 
Trimble® MX face cartografierea mobilă, 
procesarea și extragerea datelor, precum 
și managementul proiectului extrem de 
simple și eficiente. 

Imagini și nori de puncte, fără 

limită 

Software-ul Trimble MX acceptă o 
varietate mare de date de mapare mobilă 
- imagini simple sau imagini împreună cu 
nori de puncte. Organizați-vă bine toate 
rutele mapate, grupați datele brute în 
proiecte gestionabile, controlați precizia 
de poziționare, extrageți detaliile vitale și 
oferiți rezultate excelente. 

Software unic 

Gestionați conținutul, extrageți 
caracteristicile, efectuați măsurători și 
partajați informațiile, toate într-o singură 
platformă. 

Publicare pe Web 

Editorul Trimble MX oferă instrumente 
pentru a publica atât conținutul de 
mapare mobilă, cât și funcții și active 
extrase, pe web. 

 

 

  Caracteristici cheie:      :    
► Trimble MX Content Manager 

curăță si organizează eficient 
datele pentru obținerea 
livrabilelor 

► Trimble MX Asset Modeler 
folosește funcții ce pot extrage cu 
ușurință măsurători pentru 
popularea bazelor de date 
geodezice și alte sisteme de 
înregistrare  

► Trimble MX Publisher simplifică 
partajarea rezultatelor cu părțile 
interesate din cadrul proiectului  

► Plug-in-urile Trimble MX 
Publisher simplifică accesarea 
datelor extrase pe baza mapării 
mobile în multe medii populare 
GIS și CAD  

 

 

Navigare ușoară cu volum mare 

de date 

Software-ul Trimble MX optimizează 
toate datele pentru o performanță 
ridicată. Analizați ușor volume mare date 
de mapare mobilă și combinați cu 
propriile imagini, date vectoriale sau 
raster. 

Extrageți și partajați informațiile 

cu ușurință 

Instrumentele inteligente ale software-
ului Trimble MX vă permit să extrageți cu 
ușurință informații despre proiect, să 
efectuați măsurători și să respectați 
cerințele de confidențialitate, cum ar fi 
estomparea fețelor persoanelor și 
plăcuțelor de înmatriculare ale mașinilor. 
Proiectat pentru simplitate și eficiență, 
software-ul Trimble MX oferă cel mai 
mare nivel de productivitate pentru 
producția la scară largă pe baza datelor de 
mapare mobilă. 

Mențineți un flux de lucru ridicat 

Plug-in-urile pentru editori permit oricui 
să acceseze conținutul de mapare mobilă 
din fluxurile lor de lucru standard și 
instrumentele de business inteligente, 
inclusiv sisteme GIS sau CAD populare, 
precum ArcGIS, AutoCAD și multe altele. 

http://www.trimble.com/
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TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 

                                    SUITĂ SOFTWARE Trimble MX 

Cerințe de sistem 

Specificațiile minime recomandate ale sistemului sunt detaliate mai jos. Spațiul suplimentar de stocare, capacitatea de procesare și memoria RAM 
vor îmbunătăți performanțele în majoritatea aplicațiilor. Pentru volumele mari de date procesate și timp de prelucrare redus, se recomandă 
calculatoare cu specificații mai performante. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Produse Desktop Trimble MX  
Cerințe generale 

Sistem de operare ......................................................... Microsoft® Windows® 7, 8 sau 10 

Procesor ........................................... 64-bit, 2.8 GHz dual-core (recomandat Quad-core) 

Memorie ............................................................................. 4 GB RAM (8 GB sau mai mult) 

Placă grafică ............................................................. 1 GB (3 GB sau mai mult de preferat) 

Produsele software Trimble MX utilizează Java Runtime Engine (JRE) și CPU pentru 

procesa solicitărilor grafice. JRE-ul folosit este încorporat în instalarea MX, astfel încât 

să nu aveți nevoie de instalări separate pentru Java. Dacă este utilizat, DirectX ar 

trebui să fie versiunea 9 sau mai mare. Produsele desktop Trimble MX vor utiliza placa 

grafică 3D (GPU) pentru o redare grafică 3D complexă, de exemplu Modele 3D TIN. 

Dacă nu este disponibilă o placă grafică 3D, cererile 3D complexe vor fi procesate de 

JRE cu ajutorul procesorului. Mediile virtuale (cum ar fi Citrix, Virtualbox, VMWare, 

etc.) pot avea probleme la redarea videoclipurilor sau utilizarea de imagini în mișcare 

de înaltă rezoluție și pot determina încetinirea aplicației MX Asset Modeler. Când 

utilizați Citrix, XenApp este recomandat, inclusiv optimizarea video și o conexiune de 

rețea de 1 GB. 

Spațiu pe hard-disk ....................................... 2 GB liberi pentru instalare (Este nevoie de  

mult mai mult spațiu pentru organizarea unor volume mari de date de mapare 

mobilă) 

Stocare date și acces la fișiere 

• Stocare — Software-ul Trimble MX necesită un sistem de stocare bazat pe fișiere. 

Acesta poate fi un sistem de stocare local sau de rețea care acceptă acces direct la 

fișiere. La import, software-ul Trimble MX va prelucra toate datele de mapare în 

fișiere de resurse optimizate pentru performanță, care ar putea avea nevoie de o 

capacitate de stocare ceva mai mare. Această stocare optimizată reduce alte sarcini 

hardware. 

• Acces la fișiere și hard-disk — Solicitările software Trimble MX au ca rezultat 

accesul direct la fișiere, performanța este determinată în special de viteza hard 

discului și de timpii de acces la disc. Discurile lente sau conexiunile lente vor crea un 

blocaj. 

• Considerații de fișiere mari — Când prelucrați seturi de date mari de mapare 

mobilă, sistemul dvs. ar trebui să poată stoca fișiere mari. Erorile de procesare pot 

apărea din cauza: 

1. lipsei de spațiu pe disc pentru completare 

2. limitării mărimii fișierului sistemului (FAT32 este limitat până la 4 GB, este 

recomandat NTFS) 

3. fragmentării extreme a volumului de stocare. 

• Conexiunea la internet — Programul desktop Trimble MX necesită conectare 

online la un Serviciu de licențe pentru a putea opera. Software pentru desktop 

Trimble MX Clients nu necesită acces online, dar necesită conectare cu serverul 

pentru software-ul Trimble MX. 

Trimble MX Asset Modeler Server 
Cerințe generale 

Sistem de operare ............................................................. Microsoft Windows 7, 8 sau 10 

Procesor ..............................................................64-bit, 2.8 GHz quad-core (sau mai bun) 

Memorie ........................................................................... 8 GB RAM (16 GB sau mai mult) 

Placă grafică ......................................................................................................... fără cerințe 

 

Stocare date și acces la fișiere 

Serverul Trimble MX Asset Modeler va necesita acces la fișiere. O excepție apare 

pentru resursele de mapare mobilă, deoarece accesul la date poate fi fie acces 

direct la fișierul clientului, fie prin serverul Trimble MX Asset Modeler. Atunci când 

efectuați producția de caracteristici în scenariul Client-Server, este necesară o 

singură bază de date centrală. Trimble MX Asset Modeler acceptă orice baze de 

date spațiale Java. De asemenea, bazele de date open source și publice sunt 

acceptate, MySQL este recomandat. 

• Conexiunea la internet — Serverul Trimble MX Asset Modeler necesită 

conectare online la serviciul de licențe pentru a opera. 

Conexiune între Trimble MX Asset Modeler Server – Desktop Client 

• Conexiunea la internet — Într-un mediu de producție este important să aveți o 

conexiune rapidă de rețea între Trimble MX Asset Modeler Client și Server și dacă 

este cazul, serverul de date. Este recomandată cel puțin o conexiune de 1 GB. 

• Portul conexiunii — Comunicarea Trimble MX Asset Modeler Server – Desktop 

Client necesită un port pentru a opera, portul de configurare implicit 1100. Dacă 

este necesar, acesta poate fi reconfigurat. 

 

Trimble MX Publisher Server 

Cerințe generale 

Aceleași ca Trimble MX Asset Modeler Server 

Memorie………….………………….…RAM-ul necesar pentru editura Trimble MX poate fi  

calculat aproximativ 7.5 MB pe utilizator concomitent (pe imagine) 

Conexiunea între Trimble MX Asset Modeler Publisher - Publishing Clients 

• Conexiunea Internet/Intranet — Când găzduiești un editor, luați în considerare 

viteza de încărcare a serverului și a clientului în raport cu dimensiunea medie a 

imaginilor și cantitatea de imagini care trebuie transferate într-un interval de timp 

dat. 

• Port — Trimble MX Publisher (server) - publicarea comunicării clientului necesită 

un port pentru a opera, portul de configurare implicit 1100. Dacă este necesar, 

acest lucru poate fi reconfigurat, dar recomandăm să utilizați un proxy invers. 

• Flash — Pentru a încărca instrumentul de gestionare a serverului „Consola EOS”, 

este nevoie de Flash 11.0 sau o versiune ulterioară. Consola EOS poate fi pornită 

prin http pe orice dispozitiv de conectare. 

• HTTP/HTTPS — Trimble MX Publisher include un server Web care suportă HTTP 

sau HTTPS. 

• Acces client la publicații — Dacă doriți să faceți datele din Trimble MX disponibile 

pe internet, pentru accesul public la Serviciul Trimble MX este necesară 

configurarea și pentru sistemele intranet. 
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