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Trimble Civil Constructi on Conti nuum
Tieto virtaa läpi infran elinkaaren - suunnitt elusta rakentamiseen ja kunnossapitoon

KUNNOSSAPITO &
OMAISUUDENHALLINTA

RAKENTAMINEN

ESISELVITYS

SUUNNITTELU

KUSTANNUSARVIO &
KILPAILUTUS

AIKATAULUTUS &
PROJEKTINHALLINTA

Jokaisen ohjelmistoesitt elyn kohdalta näet kehystetystä teksti stä, mihin ohjelmistoa käytetään.



CIVILPOINT Tuote-esite   3

Trimble Civil Constructi on Conti nuum on uuden-
lainen tapa hallinnoida ja hahmott aa ti etoa. Sen etu 
on koko infrahankkeen aikana kartt uva ti eto, joka 
palvelee kaikkia hankkeen parissa työskenteleviä. 
Kun kaikki tarpeellinen ti eto on helposti  saatavilla, 
oikeassa muodossa, päätökset ja toimenpiteet pys-
tytään tekemään sen avulla parhaalla mahdollisella 
tavalla. Constructi on Conti nuum on ajatt elumalli, 
jossa infrahankkeen vaiheet seuraavat sulavasti  
toisiaan ja hyötyvät toisistaan.

Civilpoint tarjoaa asiakkailleen Trimble Construc-
ti on Conti nuum -konsepti in kuuluvat ohjelmis-
tot ja palvelut, kuten esimerkiksi koulutukset, 
käytt öönott o, konsultointi , ti etomallipalvelimet 
ja ylläpito.

Tutustu ohjelmistoihin tässä esitt eessä
ja kysy lisää! sales@civilpoint.fi  
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Tukipalvelumme
autt aa sinua arkisin 
klo 9-16 kaikissa 

ohjelmistoihin liitt yvissä 
kysymyksissä

09-2313 2130
support@civilpoint.fi 
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QUANTM
Mallipohjainen ratkaisu opti maalisen maastokäy-
tävän löytämiseksi. Quantm tuott aa sinulle par-
haat linjaukset selkeinä geometrioina ja malleina. 

Tunneli, silta vai tasaus?

Trimble Quantm on tehokas työkalu teiden ja ratojen linja-
usvaihtoehtojen opti mointi in. Ohjelmisto laskee automaat-
ti sesti  tuhansia eri vaihtoehtoja valitulle linjausvälille – se 
analysoi maaperän muotoa, alueiden rajoituksia, kustannuk-
sia ja vältett äviä alueita löytääkseen parhaat reiti t ja tuott aa 
ne sitt en käytt äjän tarkasteltavaksi selkeänä 3D-aineistona. 
Aineiston pohjalta on helppo valita kustannustehokkain 
ratkaisu. 

• Erityisesti  ti laajille ja suunnitt elukonsulteille, jotka laati vat 
teiden ja ratojen esi- ja yleissuunnitelmia.

• Ohjelmisto soveltuu parhaiten projekti en alustavaan 
selvitysvaiheeseen.

• Kaikki ti eto on hyödynnett ävissä myös myöhemmissä 
työvaiheissa.

Esiselvitys
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NOVAPOINT
Trimble Novapoint on ti etomallipohjainen suun-
nitt elujärjestelmä vaati vaan infrasuunnitt eluun. 

Järjestelmä sisältää ohjelmistot teiden, rautateiden, 
tunnelien, siltojen ja vesihuollon suunnitt eluun.

Mitä haluat suunnitella?

Nämä suomenkieliset ja suomalaisia ti etotarpeita vastaavat 
ohjelmistot autt avat sinua suunnitt elemaan paremmin.

• Novapoint Area Planning – asemakaavan suunnitt elu
• Novapoint Base – perusjärjestelmä
• Novapoint Bridge Design – siltasuunnitt elu
• Novapoint Finnish Value Pack – lokalisoidut perustyökalut 
• Novapoint Landscape – vihersuunnitt elu
• Novapoint Map – kartt a-aineiston tuott aminen
• Novapoint Railway – ratasuunnitt elu
• Novapoint Road ja Road Professional – väyläsuunnitt elu
• Novapoint Road Marking – ti emerkintöjen suunnitt elu

• Novapoint Road Signs – liikenteenohjauksen suunnitt elu
• Novapoint Soundings – pohjatutkimusrekisteri
• Novapoint Terrain – maaston muotoilu
• Novapoint Tunnel Design – tunnelisuunnitt elu
• Novapoint Uti lity Network – vesihuoltoverkostojen hallinta
• Novapoint Viewer – katselutyökalu
• Novapoint Water and Sewer – vesihuoltosuunnitt elu

Novapoint Infrastructure Design Suite on kustannustehokas 
ohjelmistopaketti  , joka sisältää kaikki tärkeimmät Novapoint-
moduulit infran ja yhdyskuntatekniikan suunnitt eluun.

Suunnitt elu
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TEKLA CIVIL
Tekla Civil on kattava tietokantapohjainen ratkai-
su infrarakentamisen tietomallintamisen tarpeisiin. 
Se tarjoaa tehokkaat ratkaisut myös työmaalle ja 
valmiin hankkeen ylläpitoon.

Tietomallien laatimiseen,  
päivittämiseen ja tarkasteluun

Tekla Civil sopii kattavasti kaikkiin infrarakentamisen 
tietomallintamisen tarpeisiin.  Ohjelmisto sisältää työkalut 
tietomallien laatimiseen, suunnitelmien päivittämiseen sekä 
infrahankkeen kolmiulotteiseen tarkasteluun ja visualisoin-
tiin. Ohjelmisto on kehitetty erityisesti Suomen markkinoille.

Sovellukset

• Infrarakenteiden suunnittelu
• Maastomalli
• Pohjatutkimukset
• Putkilinjojen suunnittelu
• Työmaatoiminnot
• Varuste- ja vihersuunnittelu

Suunnittelu

Rakentaminen
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TILOS
Projekti en tehokasta suunnitt elua ja hallintaa!  
TILOS-ohjelmiston avulla projekti n vaiheet ja 

kustannukset näkyvät selvästi , joten resurssien 
hallinta helpott uu.

Havainnollinen ja tehokas

Trimble TILOS on työkalu projekti en tehokkaaseen suun-
nitt eluun ja hallintaan. TILOS tarjoaa käytt äjälleen graafi sen 
aika-paikkanäkymän, joka muutt uu dynaamisesti  ti etoja 
päivitett äessä. Tätä ominaisuutt a yleiset Gantt -aikataulut ja 
verkkodiagrammit eivät pysty tarjoamaan!

• Ohjelma on tarkoitett u ti laajille, suunnitt elijoille ja 
urakoitsijoille.

• Suunnitt elun yksityiskohdat, rakentamisen haasteet ja 
projekti aikataulu yhdessä graafi sessa näkymässä.

• Muutosten vaikutukset kokonaisuuteen näkyvät selkeästi .

• Mahdollisuus simuloida eri toteutusvaihtoehtoja 
hankkeelle.

Kustannusarvio ja kilpailutus

Aikataulutus ja projekti nhallinta

Rakentaminen
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BUSINESS
CENTER – HCE

Monipuolinen ohjelmisto suunnitelmien ja työmaan 
ti etojen hallintaan sekä 3D-aineistojen edistynee-
seen käsitt elyyn!

Ohjelmat toteutusmallien
tarkasteluun ja muokkaamiseen

Trimble Business Center – HCE eli Heavy Constructi on 
Editi on -ohjelmistolla voidaan tarkastella toteutusmallien 
oikeellisuutt a ja tarvitt aessa muokata niitä koneohjaukseen 
ja mitt aukseen soveltuviksi. Asiakas voi valita tarvitsemansa 
toiminnallisuudet käytt öön ohjelmiston laajasta valikoimasta.

• Hyvä työkalu myös massojen laskentaan ja 
massataloustarkasteluihin. 

• Suunnitt elijoille ja urakoitsijoille, tarjouslaskentaan ja
työmaalle.

• Sopii myös esimerkiksi tunneli- ja ratatyömaille.

Kustannusarvio ja kilpailutus

Aikataulutus ja projekti nhallinta

Rakentaminen
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QUADRI
Tietomallipalvelin koko suunnitt e-
luaineistolle – Trimble Quadri.

Suunnitt elijoille sopiva ympäristö

Trimble Quadri on infrahankkeille suunniteltu BIM Level 3 
-ti etomallipalvelin hankkeiden ti edonhallintaan. Suunnitt eli-
jat voivat työskennellä ohjelmistoilla samassa Quadri-ympä-
ristössä jakaen jatkuvasti  toistensa suunnitelmia, mikä lisää 
merkitt ävästi  tuott avuutt a ja parantaa laatua.

Yhteiskäytt öalusta kaikille aineistoille

Trimble Connect on yhteiskäytt öalusta infrahankkeiden 
ti edonhallintaan. Se yhdistää eri tekniikkalajien aineistot 
lähtöti edoista rakentamiseen, ja mahdollistaa tehokkaan 
ti edonjaon rakennusprojekti n osapuolten välillä.

CONNECT
Työkalu aineiston jakamiseen 
muiden osapuolten käytt öön 
hankkeen eri vaiheissa.

• Kaikki ti edot lähtöaineistosta, suunnitt elusta ja toteuma-
ti edoista yhteiseen ti etomalliin.

• Yhtenäinen ti etovirta koko hankkeen elinkaaren ajan.

• Laaja tuki Trimblen sovelluksille.

• Tuki standardiformaateille, kuten IFC, LandXLM, 
Inframodel ja DWG.

Esiselvitys

Suunnitt elu

Kustannusarvio ja kilpailutus

Aikataulutus ja projekti nhallinta

Rakentaminen

Kunnossapito ja omaisuudenhallinta

Esiselvitys

Suunnitt elu

Kustannusarvio ja kilpailutus

Aikataulutus ja projekti nhallinta

Rakentaminen

Kunnossapito ja omaisuudenhallinta
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Tärkeimmät BIM-työkalut samassa paketissa

Autodesk AEC Collection -kokoelma on kustannustehokas 
tapa hankkia tärkeimmät työkalut rakennus- ja yhdyskun-
tasuunnitteluun. Se sisältää laajan joukon yhteen toimivia 
BIM- ja CAD-ohjelmistoja. Kokoelma on hyvä valinta, kun 
tarvitset käyttöösi useamman kuin yhden Autodesk-tuot-
teen.

AUTODESK AEC 
COLLECTION

Arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennus-
alan monipuolinen sovelluskokoelma.

Kokoelmaan sisältyy muun muassa:

• AutoCAD
• AutoCAD Civil 3D
• AutoCAD Map 3D
• Infraworks
• Navisworks
• Revit
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GEOCALC
Suomalaisiin olosuhteisiin sopiva 
laskentaohjelmisto geotekniseen 
suunnitt eluun.

Tärkeimmät laskentatyökalut suunnitt elijoille

Suomalaisten suunnitt elijoiden tarpeisiin tehty GeoCalc on 
nykyaikainen laskentaohjelmisto monipuoliseen geotekni-
seen suunnitt eluun. Ohjelma täytt ää keskeiset geoteknisen 
laskennan vaati mukset. 

Alan standardeihin sopivia lisäarvotuott eita

Varusohjelmistot täydentävät ohjelmistokokonaisuutt a.

• 3D-Win light – maastomitt austi edon tuott aminen ja käsitt ely
• AutoTURN – ajourien mallinnus ja simulointi 
• Bluebeam – rakennusalan PDF-ti edostojen luominen
• M-Color – AutoCAD-piirustusten väritulostus
• Oracle – ti edonhallinta
• ParkCAD – pysäköinti alueiden suunnitt elu
• Trimble SketchUp – 3D-mallinnus
• Työmaamerkkikirjasto – työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnitt elu

VARUS-
OHJELMISTOT
Tiedon tuott amiseen, käsitt elyyn, 
simulointi in ja hallintaan.

• Kokonaisuuteen kuuluvat moduulit painuma-, tukiseinä-, 
stabiliteetti  - ja paalulaskentaa varten.



INFRA-ALAN ASIANTUNTEVA 
OHJELMISTOTOIMITTAJA

CivilPoint Oy

Klovinpellonti e 1-3
02180 ESPOO

Puh. 09 2313 2150
civilpoint@civilpoint.fi 




