
SITELINK3D
 COMMUNICATIE EN BEHEER VOOR 

PROJECTLOCATIES



•	Communicatie- en beheerssysteem 
voor managers en operators

•	Onmiddellijke bestandsoverdracht en tekstberichten

•	Updates voor de bouwlocatie in real time

•	Eenvoudige toegang en ondersteuning op afstand

•	Volg al uw machines en materieel

•	Rapporten over productiviteit op de projectlocatie, 
bestandsindeling compatibel met Veta

 Overal en altijd contact

Sitelink3D-app voor mobiele apparaten
Houd ook contact als u niet op kantoor bent met de 
Sitelink3D-app voor Apple- en Android apparaten. Zo 
beheert u uw projecten en blijft u communiceren, waar 
u zich ook bevindt.

SITELINK3D

Betere communicatie, betere resultaten
Biedt uw teams in het veld en op kantoor continue communicatie en laat ze productief werken met beheerservices van 
Sitelink3D. Managers op kantoor hebben toegang tot alle gegevens over de status van het materieel, de productiviteit 
van het project en andere factoren waarmee ze effectief op afstand kunnen beheren. Tegelijkertijd voert het personeel 
op de projectlocatie de toegewezen taken uit en ontvangen en verzenden ze bestanden en berichten, zodat de 
projectgegevens in real time worden bijgewerkt. Deze beveiligde services zijn beschikbaar in twee configuraties: 
Sitelink3D en Sitelink3D Enterprise.

Sitelink3D: voor hogere productiviteit
Sitelink3D is de oplossing voor ononderbroken communicatie tussen de cabines van uw machines en een webbrowser. 
Deze complete service biedt alle functionaliteit voor het volgen van uw materieel, ondersteuning op afstand en 
bestandsoverdracht en tekstberichten, op projectlocaties overal ter wereld. Zo kunt u vanaf uw pc, tablet of mobiele 
apparaat productiever en veiliger werken.

Sitelink3D Enterprise: voor meer resultaten uit uw gegevens
Sitelink3D Enterprise bevat alle functionaliteit van Sitelink3D, aangevuld met extra tools voor projectbeheer op afstand. 
Sitelink3D Enterprise houdt vanaf het begin van het project uw planning bij en maakt de benodigde specifieke taken aan 
op basis van uw aanbesteding. Gedurende het project wordt de voortgang in real time bijgehouden en kunt u specifieke 
rapporten genereren voor essentiële deliverables ter goedkeuring.



Project- en machine dashboards
Bekijk een machine, een groep van machines, een taak of een groep van taken in real time of in gemiddelden per uur, 
dag of week. De machinevisualisaties bevatten een bestaande taak, 3D-model, offset, operator, activiteit en aanvullende 
informatie in tekstformaat. Belangrijke gegevens zoals productietempo, bedrijfsmodus, aantal walsgangen en GNSS-
positie worden weergegeven in gemakkelijk leesbare cirkel- of lijndiagrammen.

Taak dashboard
•	Taak- en projectgegevens 

in real time

•	Filter lopende taken op groep

•	Lijndiagrammen voor 
prognoses, productiviteitstempo 
en daadwerkelijke voortgang

Rapport dashboard
•	Afdrukken

•	Exporteren

•	Plannen

Machine dashboard
•	Real time machinegegevens

•	Filter machines op taak, type 
en andere eigenschappen

•	Cirkel- en lijndiagrammen 
voor productiviteitstempo 
en activiteiten
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Sitelink3D: verbindingsmogelijkheden
Bewaken
•	Bekijk locatie en beweging van machines 

op elk apparaat met internetverbinding

•	Operators kunnen andere machines zien

Ondersteuning op afstand
•	Train en ondersteun operators vanaf elk 

apparaat met internetverbinding

•	Reduceer het aantal storingsmeldingen 
met probleemoplossing op afstand

•	Werk software en firmware bij vanop kantoor

Bestandsoverdracht
•	Zend alle benodigde bestanden 

naar alle relevante machines

•	Zend bestanden ook wanneer machines offline zijn

•	Machines kunnen bestanden 
terugzenden naar het kantoor

Tekstberichten
•	Zend tekstberichten naar machines

•	Ontvang tekstberichten van machines

Sitelink3D Enterprise: productiviteit
As-built gegevens
•	Reduceer kosten voor metingen door 

oppervlakgegevens te vergaren terwijl 
de machines aan het werk zijn

Live mapping in kleur
•	Managers kunnen op afstand het 

grondverzet bekijken of kleurenkaarten 
doorgeven via sitelink3d.net

•	Operators kunnen tijdens het werk 
live kleurenkaarten bekijken

Taken
•	Plan zelfgedefinieerde taken in en wijs ze toe

•	Houd iedereen op de hoogte

Rapportage
•	Volg de productiviteit in real time

•	Genereer snel uw eigen productiviteitsrapporten

•	Bekijk gegevens over volume, aantal 
walsgangen, transportvolumes en verdichting


