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МОЩЕН И ЛЕСЕН ЗА 
РАБОТА 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИ 
СОФТУЕР 
 
Trimble® Business Center е мощен офис 

софтуер, с който надеждно управлявате 

своите геопространствени  данни. С него 

бързо и лесно можете да редактирате, 

обработвате и използвате данните, 

събрани на полето. 
 
Комплексно геодезическо 
софтуерно решение 
 
Независимо дали вашите задачи са 

свързани с обработка на класически 

геодезически измервания, създаване и 

поддържане на ГИС, проектиране, 

работа с 3D облаци от точки или 

обработка на фотограметрични данни, 

Trimble® Business Center е софтуерът, 

на който можете да разчитате. 

Интуитивният интерфейс, 

автоматизираните работни процеси и 

обединяването на данни, получени от 

различни сензори в един проект, 

увеличават вашата производителност, 

намаляват времето за обработка и 

елиминират нуждата от закупуване на 

различни и скъпи софтуери. Това от 

своя страна намалява разходите и 

времето, необходимо за обучение. 

 
Пълна интегрираност на данни 
 
Обединяването в един проект на данни 

от GNSS, тотални станции, дигитални 

нивелири и други сензори, ви позволява 

да постигнете максимален брой точки и 

надеждни резултати. Визуализацията и 

съвместимостта на данни от различни 

формати като облаци от точки, снимки, 

BIM и CAD модели, PDF и други, ви 

позволяват да създавате изключително 

точни, подробни и актуални продукти, с 

което да отговорите на постоянно 

променящите се нужди и изисквания на 

вашите клиенти. 

 
 
 
 
Увереност в резултатите и 
качеството 
 
TBC разполага с всички необходими 

инструменти за контрол, управление и 

проверка на данните ви за осигуряване 

на най-точни и прецизни резултати. Със 

своята нетърпимост към работа с 

компрометирани и непълни данни, 

възможността за задаване на допуски за 

точност от потребителя и появяващи се 

на екрана съобщения, TBC ви предпазва 

от допускането на скъпоструващи и 

компрометиращи вашата репутация 

грешки и ви дава увереност в коректното 

изпълнение на всяка задача. 
 

Разнообразни крайни продукти 
 
TBC ви позволява да предоставите на 

своите клиенти продукт в желания от тях 

формат, независимо дали това са 

различни доклади за точността и 

качеството на изпълнение на задачата, 

планове в CAD или друг формат, 3D 

повърхнини или сложни пътни и други 

проекти. Дългогодишните партньорства 

на Trimble с най-големите CAD и ГИС 

разработчици са гарант за 

безпроблемния обмен на данни между 

TBC и останалите софтуерни продукти 

на пазара. 

 
 
 

 

Основни функции 
 
Персонализирайте интерфейса на 

Trimble Business Center и се 

насладете на работата си с него. За 

потребителите, които желаят да 

максимизират своята ефективност 

Trimble Business Center предлага 

интуитивен интерфейс със 

систематизирани и лесни за 

откриване менюта и команди. 

 
►► Добавяне на най-често 

използвани функции в лентата с 

инструменти за бърз достъп 
 
►► Създаване на потребителски 

менюта за оптимизирани работни 

процеси 
 
►►   Задаване на любим сайт за бърз 

достъп на началната странца 

 
 
 
 
 
 
 



Интуитивни работни процеси 
 

Един софтуер за всичките ви задачи! 

 

Геодезически модул 
 

Бързо и прецизно изчисление и изравнение на вашите измервания 

 

►► Създаване на работни проекти с избор от голям брой координатни 

системи и модели на геоида 

►► Преглед, редакция и изчисление на измервания от GNSS, тотални 

станции и дигитални нивелири 

►► Надеждна последваща обработка на статични GNSS измервания, 

гарантирани от HD-GNSS обработващия модул на Trimble. 

►► Изравнение на полигонови и нивелачни ходове и пространствени мрежи. 

Изравнение на полигонов ход и 

пространствена мрежа 

 

 

От полето до чертежа 
 

Създавайте лесно CAD продукти директно от събраните на полето данни 

 
►► Импорт на съществуващи векторни и растерни данни за планиране и 

контрол на работния процес  

►► Обработка по кодове, изчисление на обеми и създаване модели на терена 
 

►► Генериране на хоризонтали за реалистично представяне на терен  

►► Съхранение на данните в различни CAD и ГИС формати. 

 

Извличане на данни от Open Street Map чрез 
Data Marketplace за планиране на работния процес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извличане на данни от ГИС 

база данни 

 

 

ГИС Модул 
 
Разширете своето портфолио като създавате ГИС продукти за вашите клиенти 

 

►► Създаване и управление на потребителски списъци на обекти и атрибутите им, 
слоеве и условни знаци в ГИС и CAD формат 
 
►► Обработка по кодове и автоматично създаване на обекти и атрибути 
 
►► Импорт / експорт на данни в разнообразни ГИС и CAD формати  
 
►► Директна връзка с ГИС база данни за извличане на данни и ефективна ГИС 

поддръжка 

 

 

 

Проектантски модул 
 

Уверете се, че вашите проекти са изпълнени правилно и са готови за предаване 

 

►► Директен вход на данни от различни CAD и BIM формати 
 

►► Създаване на точки, линии, нивелети, повърхнини и коридорни проекти в 

удобни за трасиране с Trimble Access формати, или с други софтуери за 

позициониране и управление на машини 
 

►► Преглед и контрол на получените резултати при трасиране 

 
Автоматично създаване на точки за 

трасиране по зададен критерии 
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„Повдигане“ на 2D CAD чертеж в 3D модел 

 
 
 
 
 

 

Data Prep Модул 
 
Уверете се, че проектът е завършен и 

е готов за предаване в искания от 

клиента формат 

 
►► Импорт и оптимизация на CAD и 
PDF данни 
 
►► Автоматично дигитализиране на  

данни от векторни PDF-и 
 
►► Автоматично „повдигане“ на 2D 

контури, точки, линии в 3D модели 

 
 
 
 
 
 

 
Присъединете си към семейството на 
TBC днес 

 

 
Нашата мисия е да предоставим на 

потребителите възможно най-доброто 

решение за офис софтуер. Нашият екип 

се състои от професионални геодезисти 

и ГИС специалисти и ние добре 

разбираме какво е необходимо за да се 

изпълни дадена задача бързо и точно. 

 
Заедно с вас се стараем да отговорим 

на всички нужди на вашия бизнес.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверка и редакция на чертежите 

преди печат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модул за наземна фотограметрия 

 
Drafting Модул 
 
Оформете с лекота завършените си 

проекти за печат 

 
►►Dynaviews приложение за ефективно 
разполагане на чертежите в зоната за 
печат  
►► Добавяне на динамични антетки, 

таблици за линии и дъги, мащабни 

скали и други картни елементи 
 
►►Автоматично плотиране на надлъжни и 

напречни профили по дадена нивелета 
 
►► Лесно създаване на 3D PDF-и  

 

Terrestrial Photogrammetry Модул 
 
Правете измервания и моделирайте в 

офиса от снимки, направени с Trimble 

VISION на полето 

 
►► Измерване на 3D координати от 

снимки  
 
►► Създаване на облаци от точки и 

повърхнини от снимки 
 
►► Създаване с висока резолюция на 

..html, Google Earth и ..jpeg панорами 

 
Ние знаем, че използването на 

нов софтуер може да не е много 

лесна задача. Ето защо ви 

предлагаме разнообразие от 

полезни материали, които да ви 

помогнат с по-бързото 

опознаване на нашия софтуер. 

Разучаването и работата с нов 

софтуер никога не е било толкова 

лесно и приятно! 

 
Ето и някои от нашите помощни 

материали: 

 
TBC Power Hour: 

http://infogeospatial..trimble..com/ 

TBC_PowerHour..html 

 
Trimble website: 

http://www..trimble..com/TBCSurvey 

 
YouTube: 

https://www..youtube..com/user/TBCSurvey 

 
Trimble Community: 

https://community..trimble..com/welcome 

 
Facebook: 

https://www..facebook..com/ 

Trimble-Business-Center 

 
Aerial Photogrammetry Модул 

 
Създавайте точни ортофото мозайки и 3D 

модели на терена от данни получени с БЛС 

 
 ►► Автоматично създаване на  

  ортофото мозайки и растерни 

  изображения 

 ►► Автоматично създаване на 3D 
  

DSM/DTM модели 
Аерофотограметричен модул  

►► Лесно интегриране на данните, 

получени от БЛС, с данните от 

класическите измервания
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ГЪВКАВИ ОПЦИИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ  

Независимо дали се нуждаете от единичен или мрежови лиценз, 

Trimble Business Center предлага гъвкави възможности за 

лицензиране, така че да отговори на вашите изисквания: 
• USB хардуерен ключ за единично работно място   
• Софтуерен код за единично работно място или мрежова 

инсталация  
 

ИЗБЕРЕТЕ ВЕРСИЯ НА TRIMBLE BUSINESS CENTER, 
СЪОТВЕТСТВАЩА НА ВАШИТЕ НУЖДИ  

Всеобхватен набор от версии за всеки бизнес  
• Base Edition: Визуализация и редакция на данни, изравнение на 

ъглово-линейни мрежи, обработка по кодове, COGO, CAD, 

обработка на GPS измервания по L1 

• Complete Edition: Всички описани за TBC Base Edition функции 

плюс: изчисление на трансформационни параметри, пълна 

поддръжка и обработка на GNSS, създаване на повърхнини, 

изчисление на обеми, повишена CAD функционалност, работа с 

облаци от точки 

• Advanced Edition: Всички описани за Complete Edition функции 

плюс: автоматизирани CAD функции, модул за пътно/коридорно 

проектиране, модул за наземна фотограметрия и Trimble VISION  

• Aerial Photogrammetry Модул: Обработка на данни от БЛС 

Trimble 

• Advanced Drafting Mодул: Улеснена, високо-автоматизирана 

функционалност за печат 

• Data Prep Module: Автоматизирано изчистване на проекта от 

празни слоеве и „повдигане“ на 2D чертежи в 3D модели 

• ГИС Модул: Директна връзка към база данни за интегриране на 

геодезически измервания с ГИС среда 

 

 
СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ  

Операционна система  
• Microsoft Windows® 7 (64-bit версия)  
• Microsoft Windows 8 (64-bit версия)  
• Microsoft Windows 10 (64-bit версия)  

Процесор  
Препоръчително. . . . . . . .Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1..80 GHz, 

1 MB L2 Cache, 800 FSB) или по-добър  
Оперативна памет (RAM)  
Минимум.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  2 GB 

Препоръчително. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 GB или повече 

Твърд диск  
Препоръчително. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 GB или повече 

Графики . . . . . . . . . . . . . . . . . DirectX 9 (или по-висока) съвместимост с 

видео карта с  512 MB памет или повече 

             Забележка: При работа с облаци от точки (ако е приложимо),  
              видео картата трябва да поддържа Open GL 3..2  

Монитор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . разделителна способност 1280x1024 

                или по-голяма с 256 или повече цвята (при 96 DPI)  
I/O Входове/Изходи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . USB 2.0 порт 
 

ПОДДЪРЖАНИ ЕЗИЦИ 
 
• Опростен китайски • Английски UK • Италиански • Поругалски 

• Чешки • Финландски • Японски • Руски 

• Датски • Френски • Корейски • Испански 

• Английски US • Немски • Норвежки • Шведски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕВЕРНА АМЕРИКА ЕВРОПА АЗИЯ-ТИХИ ОКЕАН 

Trimble Navigation Limited Trimble Germany GmbH Trimble Navigation 

10368 Westmoor Dr Am Prime Parc 11 Singapore Pty Limited 

Westminster CO 80021 65479 Raunheim 80 Marine Parade Road 

USA GERMANY #22-06, Parkway Parade 

  Singapore 449269 

  SINGAPORE 
 

Свържете се с вашия местен оторизиран представител на Trimble за повече информация  
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