Trimble TILOS версия 9.0 предоставя подобрени възможности за
визуализация на линейни строителни проекти и интеграция с други
софтуерни решения за управление на проекти

Излезе версия 9.0 на TILOS, софтуерен продукт за управление на линейни проекти, напр. за
изграждане и ремонт на пътища, жп линии, тръбопроводи, тунели, електропреносни мрежи и
др. Trimble® TILOS обединява информация за време и разстояние в един динамичен план, като
по този начин предоставя на потребителите повече данни, отколкото могат да се съдържат в
стандартните Гантови графици или мрежови диаграми. Новата версия на TILOS предоставя подобра визуализация на строителните линейни проекти и подобрена интеграция със софтуер за
управление на проекти Primavera.

Усъвършенствана визуализация
Trimble TILOS версия 9.0 представя нов формат на Гантов график, който визуално свързва изгледа
на обекта с дефинираната от потребителя времева рамка на проекта. Графиките, изобразяващи
обекти като мостове, канали или кръстовища, както и типове работа като полагане на бетон,
стомана или земни работи, предоставят допълнителна яснота, като правят плана по-интуитивен
и лесен за разбиране. Новите възможности за групиране и форматиране позволяват представяне
на графика във формат на дигитални диаграми, който често се използва в икономичното
производство (lean production), за да се изобрази прогресът по един опростен начин. В
допълнение към това, сега TILOS позволява планиране и управление и на нелинейните части от
инфраструктурния проект и по този начин предлага едно завършено решение.

Подобрена интеграция
За да се опрости обменът на данни, е направен редизайн на TILOS версия 9.0 с цел подобряване
на функционалността за интеграция със софтуерни решения за управление на проекти като
Primavera, Microsoft Project и ASTA Powerproject. Подобрената интеграция позволява на
потребителите да импортират детайлни данни за проектните дейности, в това число и структури
от данни. TILOS версия 9.0 също така вече работи и директно с файлове от тип xml, което
премахва необходимостта от API за безпроблемно прехвърляне на линеен график на проект от
Primavera P6 в TILOS.

