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MÄTNING OCH FÄLTBYGG FÖR ATT 
SLUTFÖRA ARBETSFLÖDEN PÅ ETT 
TILLFÖRLITLIGT SÄTT
Dra nytta av kraften i geospatiala rådata och byggrådata 
i en samlad och robust programvarumiljö för att på 
ett tillförlitligt sätt leverera projekt efter projekt med 
kontorsprogramvaran Trimble® Business Center (TBC). 
När det handlar om ditt yrkesmässiga rykte, din 
ekonomiska framgång och de krav som ställs kan du 
använda TBC:s unika funktioner för att skilja dig från 
mängden inför dina kunder.

Dataintegrering
I ett och samma program kan du kombinera råmätdata 
från GNSS, totalstationer och avvägningsinstrument 
och sedan lägga till data från obemannade flygfarkoster 
(UAV:er), mobila mappningssystem och markbaserade 
laserskannrar, och allt skalanpassas till dina mätdata. Du 
behöver inte importera och exportera mellan olika program. 
Det behövs varken utbildning, garantiunderhåll eller stöd 
för olika tillämpningar från olika leverantörer. TBC ger dig 
de möjligheter och den grund du behöver för att leverera 
fullständiga mät- och byggslutprodukter.

Resultat som inger förtroende
Arbeta med sensorrådata, inte bara XYZ-koordinater, 
visa och redigera stånghöjder, prismakonstanter, 
vektortidsmarkeringar och annat för att få de noggrannaste 
horisontella och vertikala resultaten. Visualisera dina 
data i sammanhanget med bakgrundsbilder från Google 
Earth eller DigitalGlobe. Nöj dig inte med fragmenterade 
datauppsättningar eller avskilda arbetsflöden som leder 
till kostsamma misstag och äventyrar dina intäkter. Via 
extern maskinvara eller Trimble-maskinvara har du data 
för att säkerhetskopiera ditt kontors- och fältarbete för alla 
projekt, varje gång.

Robusta slutprodukter
När ”tillräckligt bra” inte räcker gör TBC det möjligt för 
dig att leverera mångskiftande resultat med rapporter 
om punkter, utjämning, kalibrering och mycket annat, 
digitala yt- och platsmodeller, CAD-ritningar, punktmoln, 
korridormodeller, maskinstyrningsmodeller och 
stationsbaserade bilder. Du kan också arbeta med andra 
branschledande programvarupaket från Autodesk®, 
Bentley®, ESRI med flera, med stöd för import och export 
för många olika slags filtyper från tredjeparter. När det är 
dags för leverans kan du lagra och dela projekt online via 
Trimble Connect, Trimble Sync Manager™, Trimble Clarity 
eller Bentley ProjectWise®, direkt från TBC.

Använd molnet för 
lättarbetad produktivitet
Använd TBC och Trimble Connect-plattformen för att skicka 
dina data till dina fältgrupper och få dem tillbaka, visualisera 
projekt och dela dem med dina kunder och deras kunder, o.s.v. 
Detta är molnet för mätnings- och byggansvariga.

 ► Skicka projektdata och projektfiler till Trimble Access™ 
2018.00 och senare med Trimble Sync Manager

 ► Publicera dina stationsbaserade totalstations- och SX10-
data på Trimble Clarity och dela dem sedan med din kund 
och ge kunden möjlighet att interagera i 3D med ditt arbete

 ► Växla bakgrundskartor som uppdateras med din 
projektplats, spara och läs in TBC-projekt från Trimble 
Connect-lagring

Trimble Business Center
Kontorsprogramvara
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Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll 
av fältdata
Importera och interagera med Trimble-rådata och 
tredjepartsrådata.

 ► Visualisera, interagera med och mät dina data i olika vyer 
och rapporter.

 ► Kontrollera och redigera rådata med kalkylblad, urvalsfilter 
och interaktiva egenskapsmenyer.

 ► Synkronisera data med Trimble Access, SCS900 och 
maskinstyrningssystem.

 ► Bearbeta objektkoder från fältet eller inmatade i TBC.
 ► Skapa sammanhang med bakgrundskartor, georefererade 

bilder och överlagringar i Google Earth.

Arbetsflöden som stöds
En enhetlig CAD-kontorsprogramvara för mätningar och byggarbeten som har 
alla funktioner du behöver

Justering och COGO
Reducera observationer effektivt och använd arbetsflöden för 
lantmäteri.

 ► Bearbeta statiska och kinematiska GNSS-observationer och 
redigera sessionsrådata.

 ► Beräkna och justera polygontåg och höjdavvägningar.
 ► Översätt fältboksdata och -noteringar till Avvägningsredigeraren 

och Totalstationsredigeraren.
 ► Gör korrigeringar med minsta kvadratmetoden för 

observationer med blandade data och begränsningar 
i nätutjämningen.

 ► Mata in mätplaner, sammanställ juridiska beskrivningar och 
beräkna styckefelstängningar med Skapa COGO-rutinen.

CAD och planering
Framställ enkelt dina slutliga mätlinjearbeten, byggmodeller och 
vägmodellplottningar.

 ► Utforma och redigera punkter, 2D- eller 3D-linjearbete och 
CAD-geometri.

 ► Använd dynamiska vyer för att placera in dina modellrymddata 
i arkplottningar.

 ► Lägg till dynamiska etiketter, linje- och kurvtabeller, skalfält och 
andra kartelement.

 ► Plotta automatiskt profiler och tvärsektioner för linjebaserade 
ytor eller korridorer.

 ► Skapa digitala slutprodukter såsom DWG CAD-filer eller skriv 
ut slutprodukter som planuppsättningar eller 3D-pdf-filer för 
kommunikation och samarbete.

Använd flera vyer för att granska 
och redigera rådata

Tillämpa en justering med minsta 
kvadratmetoden i nätutjämning

Utforma plan- och profilark med 
dynamiska vyer
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Ytor och volymer
Skapa, bearbeta och leverera komplexa ytmodeller för fältenheter, 
maskinstyrningssystem och tredjepartsexport.

 ► Skapa traditionella, projicerade/vertikala och radiella ytor som 
uppdateras automatiskt när ytmedlemmar ändras.

 ► Generera snabbt noggranna volymrapporter från ytjämförelse-, 
upplag/sättnings- och korridorytor.

 ► Beräkna schaktnings/fyllnings-rutnätsytor och -rapporter med 
anpassningsbar färgkartering.

 ► Ange konturlinjer och etiketter som uppdateras när ytan ändras.
 ► Drapera objekt på ytor och gör punkt-till-yta-jämförelser.

Korridorer
Modellera och manipulera linjeföringar och parametriskt 
modellerade korridorer.

 ► Definiera horisontella och vertikala linjeföringar från grunden 
eller befintligt CAD-linjearbete med stöd för stationsekvationer 
och skevningar.

 ► Ange korridormallinstruktioner med interaktiv 
grafisk återkoppling.

 ► Hantera komplexa vägbanemodeller med villkorliga instruktioner 
och lutnings-och nodtabeller.

 ► Modellera korridorobjekt såsom trafikplatser, ramper och 
korsningar med parameterprompter.

 ► Generera korridorschaktningsrapporter, tillämpa 
materialegenskaper och skapa underplansytor.

Dataoptimering
Säkerställ att dina data är renodlade och aktuella och levereras i rätt 
format för att få jobbet gjort.

 ► Importera, rensa och organisera CAD- och pdf-data med 
Optimera projekt.

 ► Extrahera och digitalisera data från vektor-pdf-filer.
 ► Höj 2D-konturer, -punkter, -linjer och -polygoner till 3D-modeller.
 ► Interagera med plats- och korridormodeller från tredjepartspaket 

med stöd för olika CAD- och BIM-format.
 ► Skapa linjearbete, ytor och säkerhetszoner för 

maskinstyrningssystem.

Beräkna ytor och volymupplag

Modellera och visualisera enkla 
eller komplexa linjeföringar 
och korridorer

Digitalisera planuppsättningar 
från pdf till 3D-linjearbete 
och -modeller

Arbetsflöden som stöds
En enhetlig CAD-kontorsprogramvara för mätningar och byggarbeten som har 
alla funktioner du behöver.
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Justera UAV-data och 
skapa slutprodukter

Extrahera objekt från Skanningar  
och punktmolnsdata

Kalkyl och masstransport
Beräkna schaktnings- och materialmängder i ett byggprojekt.

 ► Definiera platsförbättringar i Hanteraren för material- och 
platsförbättring för beräkningar och rapporter.

 ► Generera kalkylrapporter för schaktning, material 
och kostnader.

 ► Balansera och optimera schaktningsvolymer för att minska 
sidotags- och restmaterial.

 ► Planera och modellera optimala materialtransportrutter.
 ► Skapa massfraktdiagram och rapporter för att planera och 

övervaka utvecklingen för platser och korridorer.

Trimble VISION och flygbildmätning
Mät och modellera med Trimble VISION™-teknik och UAS-data 
med starkt automatiserade arbetsflöden.

 ► Extrahera punkter och geometri från stationsbilder, ortobilder 
och punktmolnsdata.

 ► Välj TBC eller UASMaster för att justera bilder och 
skapa slutprodukter.

 ► Generera fotokopplingspunkter automatiskt och matcha 
MKP:er.

 ► Skapa högupplösta punktmoln, ortomosaiker och höjdraster-
DYM:er från Trimble- eller tredjeparts-UAV:er.

 ► Bearbeta och skapa slutprodukter från snedvinkelbilder 
i UASMaster.

Skanning och punktmoln
Visa, justera och extrahera information från markbaserade, mobila 
och luftburna punktmolnsdata.

 ► Färglägg, registrera, georeferera och justera Trimble SX10-
Skanningsdata.

 ► Importera och registrera data från markbaserade Trimble 
TX6- och TX8-laserskannrar och markbaserade laserskannrar 
från tredjeparter.

 ► Skala Skannings- och punktmolnsdata till mätdata i en 
integrerad projektmiljö.

 ► Klassificera områden, segmentera punktmoln och använd 
gränsrutor för att justera skanndata från format som  
*.las, *.pts, *.e57 o.s.v.

 ► Extrahera punkter, attribut och linjearbete med 
användardefinierade plan och automatiska och 
halvautomatiska objektextraheringsverktyg.

Trimble Business Center KONTORSPROGRAMVARA

Beräkna schaktnings-, material- 
och kostnadsdata
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Arbetsflöden som stöds
En enhetlig CAD-kontorsprogramvara för mätningar och byggarbeten som har 
alla funktioner du behöver

Tunnelarbete
Arbeta med modulen Trimble Access Tunnlar och använd TBC:s 
punktmolns- och rapporteringsverktyg.

 ► Modellera parametriskt tunnelformmallar med dynamiskt 
tvärsektionsgränssnitt.

 ► Förbered tunnelgeometri och utsättningspunkter.
 ► Visualisera och planera tunnlar med objekten Modellerat 

tunnelrutnät och Resultattunnelrutnät.
 ► Tilldela resultatpunkter och punktmolnsdata för att skapa 

anpassade resultattunnelrapporter med öknings/minsknings- 
och volyminformation.

 ► Generera ASCII-baserade tunnelrapporter.

GIS
Integrera GIS i mätdata och tillhandahåll slutprodukter till en 
ESRI-baserad miljö.

 ► Extrahera scheman och konvertera till 
objektdefinitionskodbibliotek.

 ► Importera och exportera filgeodatabaser.
 ► Efterbearbeta *.ssf-GNSS-data från TerraFlex™ och andra 

Trimble GIS-fältkällor.
 ► Mappa metadata från datakällkopplingar.
 ► Stöd för *.cor-filer med objekt- och attributdata från Trimble 

GPS Pathfinder® Office (PFO).

Mobil kartering
Bearbeta, använd och integrera data från Trimbles mobila 
mappningsmaskinvaruplattformar.

 ► Justera, färglägg och registrera Skanningsdata.
 ► Kalibrera kamerasystem för mobil kartering.
 ► Visa mobila karteringskörningar och extrahera punkter.
 ► Exportera data till tredjeparters och Trimbles programfilformat 

som Mapillary och TMX.
 ► Integrera mobilmappning med GNSS-data, totalstationsdata 

och andra mät- och byggdata.

Använd punktmoln eller 
topografiska data för att bygga 
tunnelmodeller

Importera SSF-data och attribut 
via en filgeodatabas

Arbeta med banor, registrerade 
punktmoln och bilder
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ANPASSA TBC MED MAKRON
Använd IronPython-skript och TBC:s objekt och anrop för att skriva egna kommandon eller 
kryptera och publicera egna makron för distribution online. TBC gör det möjligt för dig att lösa 
lokala behov och leveranser som aldrig förr.

Lär dig mer och få hjälp i TBC:s makrogrupp, länkad via TBC:s Trimble-grupp:

https://community.trimble.com/groups/ trimble-business-center-group

Resursmodellering
Definiera gravitations- eller tryckbaserade resursnät för kalkyl- 
och visualiseringstillämpningar.

 ► Skapa rör- och resursnät.
 ► Anpassa resursformer och -strukturer.
 ► Modellera parametriska dikesmallar och -ytor.
 ► Lägg till resursmodeller till befintligt platsarbete, 

CAD-geometri och ytsammanhang.
 ► Generera anpassade resurskalkylrapporter.

Borrning, pålning och 
dynamisk komprimering
Förbered arbetsplaner och koppla till DPS900-system.

 ► Skapa utborrnings- och borrningsplaner och arbetsrapporter.
 ► Skapa grund- och infrastrukturpålningsplaner 

och arbetsrapporter.
 ► Skapa dynamiska komprimeringsplaner och arbetsrapporter.
 ► Anpassa påltyper och borrkvalitetsrapporter.
 ► Importera och exportera till Trimble DPS900-system.

3D-modellera rörnät, -strukturer 
och -diken

Ange och redigera planer för 
borrning, pålning och dynamisk 
komprimering



SYSTEMKRAV
Operativsystem
• Microsoft® Windows® 10 (64-bitarsversion)
• Microsoft Windows 8 (64-bitarsversionen)
• Microsoft Windows 7 (64-bitarsversion med Service Pack 1)

Processor
• Dual Core 1,80 GHz eller bättre rekommenderas
• Fyrkärnig 2,80 GHz eller bättre rekommenderas (ytterligare 

kärnor med stöd för flertrådsteknik rekommenderas 
starkt för arbetsflödena Flygbildmätning, Mobile mapping 
och Skanning)

RAM
• 4 GB eller mer rekommenderas
• 32 GB eller mer rekommenderas för arbetsflödena 

Flygbildmätning, Mobile mapping och Skanning

Hårddisk
• 10 GB ledigt utrymme eller mer rekommenderas
• 100 GB ledigt utrymme på SSD krävs med en total 

kapacitet på 500 GB rekommenderad för arbetsflödena 
Flygbildmätning, Mobile mapping och Skanning

Grafik
• Grafikkort kompatibelt med DirectX 11 med 512 MB minne 

eller mer
• OpenGL version 3.2 eller senare krävs vid arbete med 

punktmolnsdata (senaste versionen rekommenderas)
• 8 GB-grafikkort eller högre (NVIDIA Quadro P4000 eller 

liknande) krävs med arbetsflödena Flygbildmätning, Mobile 
mapping och Skanning

Bildskärm
• Upplösning på 1920 x 1080 eller mer med 256 färger eller 

fler (vid 96 DPI)

Språk som stöds

• Kinesiska (förenklad)
• Tjeckiska
• Danska
• Nederländska
• Engelska (USA)
• Engelska (Storbritannien)
• Finska
• Franska
• Tyska

• Italienska
• Japanska
• Koreanska
• Norska
• Polska
• Portugisiska
• Ryska
• Spanska
• Svenska

TBC Power Hour: 
En månatlig direktsänd session där en gästvärd från Trimble 
eller branschen förklarar och visar ett arbetsflöde i TBC. Alla 
sessioner är tillgängliga i efterhand utan kostnad:
http://infogeospatial.trimble.com/TBC_PowerHour.html

TBC-webbplats:
Vår centrala plats för hämtningar, supportinformation och 
meddelanden samt kundberättelser och videoklipp:
http://www.trimble.com/tbc

TBC-självstudiekurser:
Följ med med provdata och pdf-anvisningar när vi förklarar 
och illustrerar specifika arbetsflöden och introduktioner 
till TBC:
https://geospatial.trimble.com/ 
trimble-business-center-tutorials

YouTube-kanalen för TBC:
Se vårt team förklara hur en viss funktion fungerar eller berätta 
om nyheterna i vår senaste utgåva:
https://www.youtube.com/user/TBCSurvey

TBC-sidan på Trimble Community: 
Gör andra TBC-användare sällskap och ställ frågor, visa ett 
projekt och lär dig av andra i detta öppna online-forum:
https://community.trimble.com/groups/ 
trimble-business-center-group

Facebook-sidan för TBC:
Följ oss och sök efter de senaste TBC-relaterade 
meddelandena, webbseminarierna och nyheterna:
https://www.facebook.com/Trimble-Business-Center

INFORMATIONSRESURSER
Är du intresserad av TBC men vet inte riktigt var du ska börja? Vill du veta mer? Vi har många hjälpresurser som snabbt gör dig 
produktiv. Det har aldrig varit enklare än nu att lära sig TBC.

Kontakta närmaste auktoriserade Trimble-återförsäljare för mer information.
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