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• Sitelink2 er en web baserte skyløsning for 
administrering og synk av prosjekterte data til 
maskiner.

• Prosjekterte data synkes i sanntid til alle maskiner 
koblet til aktuell Site.

• Innmålinger fra maskin (operatør data) synkes 
automatisk fra maskin til Site.

• Nye maskiner kan enkelt søke opp og koble til Site 
med en tilgangs kode. (Nesten som å låne WIFI til 
naboen)

• Maskin listen (Site Supportdesk) gir full oversikt 
og tilgang til maskiner på aktuell Site.

Basic innføring. Funksjon og prinsipp



Ingen abonnement!

Det er ingen abonnement på Sitelink2 (SL2).

Maskiner koblet til Site vil forbruke Service Points (SP).

Hver maskin vil forbruke 3 SP pr døgn (00:01 til 23:59).

Service Points går ikke ut på dato, ubrukt saldo vil vare evig.

Service Points bestilles fra oss og selges i pakker av  500 og 5000.

Basic innføring: Service Points 



Brukergrensesnitt
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Begreper i Sitelink 3D V2 (SL2)

➢ Hva er File Manager
➢ Hva er Design Set Manager
➢ Hva er Task/Oppgave Manager
➢ Hva er Metadata Manager
➢ Hva er Site Supportdesk
➢ Hva er Global Supportdesk

Brukergrensesnitt

FILE MANAGER

File Manager brukes for å laste opp 
data filer samt importere design 
objekter og modeller.
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Brukergrensesnitt

DESIGN SET MANAGER

Et Design Set er egentlig der samme som en mappe. 
Dette gir maskindata ansvarlig mulighet til å organisere design 
objekter og modeller etter parsell, fag gruppe, fremdrift osv.

*Når man oppretter en ny Site blir det automatisk opprettet et    
Default Design Set. 

TASK MANAGER

Maskinfører velger Oppgave (Task) og ikke Design Set.  
SL2 er for maskinfører oppgavebasert. En oppgave kan inneholde 
inntil 5 Design Sets.

Man kan enten organisere Design Set og Oppgave 1:1 eller 
inkludere flere Design Set i en eller flere oppgaver.

*Når man oppretter en ny Site blir det automatisk opprettet en 
Default Task (Oppgave).



Brukergrensesnitt

METADATA MANAGER

I Metadata Manager kan man opprette og administrere 
forskjellige metadata. 
For eksempel:
Materialer, operatører, regioner, As-Built fargekart osv.

*Normalt trenger man ikke disse avanserte funksjoner 
unntatt kanskje Region for å opprette Geofence rundt 
anlegget.



SITE SUPPORTDESK (Maskin listen)

Alle maskiner koblet til Site vil komme opp i maskin listen.
Her kan du enkelt koble opp og fjernstyre 3DMC.
I Site Supportdesk ser man kun oppkoblede maskiner.

Brukergrensesnitt

GLOBAL SUPPORTDESK

I tillegg til Site Supportdesk har SL2 også en 
Global Supportdesk. Denne er uavhengig av Site 
og maskiner koblet til denne vil alltid ligge i listen. 



Organisere maskinstyrings data!

Maskinfører har alt, 
bare han finner det

Data er ikke organisert 
og uten struktur

Mappe Struktur

Data er organisert i en 
mappe struktur

Oppgave basert

Data er organisert i oppgaver 
Hver oppgave er tilordnet 

spesifikke data
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Brukervenlig 
data?

Spisevenlig 
mat?

Organisere maskinstyrings data!
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Opprette ny Site

(1) Angi Site navn
(2) Velg plassering i kart

(3) Last opp KoordSys 
(4) Last opp Geoide modell

(5) Opprett Tillgangs kode
(6) Legg inn kontakt info
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OBS! Ny funksjon ved import design objekter

Når man importerer design objekter fra 
opplastet fil og denne inneholder nye data 
vil man få et valg om å legge disse til et 
Design Set.

➢ For linjer og punkter gjelder Lag navn.
➢ For TIN modeller gjelder Modell navn.
➢ For veger gjelder Veg (SFI) navn

Alle data som allerede er importert til Site 
vil automatisk bli erstattet uten varsel.
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Import data

SL2 og 3DMC bruker ikke filer opplastet i File Manager.
Design objekter og modeller i kildefilen må importeres. 

SL2 kan importere design objekter fra følgende filformater:

1. Alle Topcon formater (TP3, RD3, TN3, LN3, PT3 og Magnet Job)
2. LandXML (med forbehold)
3. DWG/DXF (med forbehold)
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Import data

Import data gjøres i 3 steg.

1. Last opp fil i File Manager
2. Import design objekter og modeller i filen
3. Velg hvilket Designe Set (Mappe) modeller skal legges til
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Import data



Sitelink3D V2

Design Data

As-built data

Topcon 3DMC

Lan
d

X
M

L

Data Gemini - Sitelink3D V2



App lag i Gemini

Punkter, linjer og Triangelnett eksporteres med format LandXML (points, lines, polygons and triangelnets)

LandXML 3D lines / VisualMachine LandXML 3D lines: TopCon LandXML cross section (Tverrprofiler): 

Data Gemini - Sitelink3D V2

SFI modeller i Gemini

OBS! 
I oppsett. 

Velg Inkluder 
modellnavn og 

lagnavn 



3DMC på SL2
Koble maskin til Site

I SL2 kan man opprette en «Geofence» rundt Site.  
Nye maskiner kan da enkelt søke opp Site og koble til.

(1) Velg Eksisterende Sitelink3D Site (2) Velg korrekt Site (3) Angi tilgangs kode



3DMC på SL2
Oppgave (Task)

Ved valg av Oppgave kan man også se hvilke data som ligger i hver oppgave.
Dette kan hjelpe maskinfører ved valg av oppgave. 



3DMC på SL2
Data meny

For Lag og Overflater vil man på en SL2 Site ha tre arkfaner.

Oppgave (Task) Data, Lokale Data og Mine Data

➢ Oppgave Data er prosjekterte data maskinfører ikke kan slette eller endre.
➢ Lokale Data vil kun bli lagret lokalt på skjermen. (Ingen synkronisering)
➢ Mine Data synkroniseres til Operatør mappe på SL2 Site.

Maskinfører kan fritt opprette lag og overflater på både Lokale Data og Mine Data.



Maskinfører blir varslet hvis aktiv overflate oppdateres.
Andre data bil bli oppdatert i bakgrunn.

3DMC på SL2
Synk av prosjekterte data
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Mine Data og synk innmålinger

Synkronisering av My Data skjer:

➢ Automatisk hver time
➢ Hver gang man laster en Site
➢ Manuelt

Mine Data i 3DMC:  

Alle data maskinfører oppretter i Mine Data vil bli 
synkronisert til operatør mappe i Sitelink2.

For de fleste vil dette punkt innmåling for As-Built 
dokumentasjon. 
Men alle andre type data opprettet i Mine Data vil også bli 
synkronisert.

*OBS! Lokale Data blir ikke synkronisert.
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Mine Data og synk innmålinger

Operatør data kan enkelt 
lastes ned.
Tidligere versjoner vil under 
History også være 
tilgjengelig for ned lasting.

Operatør/maskin mappe i Sitelink2:  

Under Operator Files i File Manager vil hver operatør/maskin få en mappe.
Data fra Mine Data i 3DMC vil være tilgjengelig her.



25

Avansert funksjonalitet / As-Built

As-Built Komprimering:
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Avansert funksjonalitet / As-Built

As-Built Utlasting:
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Avansert funksjonalitet / As-Built

Topcon Haul:



takk for i meg…  


