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Nauwkeurige en Betrouwbare Positiegegevens

Vandaag de dag hebben uiteenlopende bedrijfstakken real-time positionering met 
centimeter-nauwkeurigheid nodig, zoals precisielandbouw, bouwsector, kartering en GIS, 
overheid, kadaster, utiliteiten en vervoer, om er enkele te noemen.  

Trimble® VRS Now™ service—wereldstandaard voor 
netwerk RTK

 Beproefde techniek

 De betrouwbaarste en meest accurate service in de markt van vandaag.

 Staat altijd aan 

 U verliest geen kostbare werktijd door storingen.

 Betrouwbare datacommunicatie 

 Praktisch – u kunt elke provider van mobiele telefonie gebruiken.

 Snelle RTK initialisatie en hoge nauwkeurigheid over grote 
 afstand en op moeilijk terrein

 Er wordt een virtueel referentiestation op de exacte positie van uw ontvanger 
 gecreëerd, zodat de correcties aan uw specifieke locatie aangepast zijn.

 Professioneel beheer en veiligheid 

 U hoeft zich niet om de referentiestations te bekommeren – dat wordt voor u gedaan.

 Zeer economisch, praktisch en eenvoudig te gebruiken

  U hoeft geen basisstation aan te schaffen of op te stellen.

 Uitermate efficiënt

  Uw werkprocessen worden gestroomlijnd, doordat het werk meteen de eerste keer 
 klaar is en u niet naar de locatie terug hoeft te gaan.
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Nauwkeurige en betrouwbare correctiedata – waar en 
wanneer u die nodig hebt
De data van de vaste referentiestations wordt gebruikt om fouten binnen het gehele gebied 
te modelleren. Dit model wordt vervolgens gebruikt om een virtueel referentiestation 
in de omgeving van uw huidige positie te creëren. Op die manier ontvangt u een 
“gelokaliseerde” reeks correctieberichten in standaard formaat op uw ontvanger. Omdat 
de foutmodellen elke seconde worden geactualiseerd, krijgt elke ontvanger direct na 
het verbinden met het netwerk een optimaal correctiemodel. Dit garandeert een zeer 
nauwkeurige correctie van hoge kwaliteit. Keer op keer.  

Wat betekent dit voor u?
Alle referentiestations in een VRS systeem worden geïnterpreteerd als een netwerk van 
continu werkende referentiestations. Het onderscheid is dat de gebruiker van een VRS 
netwerk een complete netwerkoplossing krijgt, in plaats van een enkel basisstation 
oplossing of een netwerk van basisstations die onafhankelijk van elkaar werken. De 
nauwkeurigheid is niet meer afhankelijk van de afstand naar het dichtstbijzijnde 
basisstation, omdat u altijd dicht bij een virtueel station bent. De positienauwkeurigheid 
blijft gehandhaafd zolang de gebruiker zich binnen het VRS netwerk bevindt. Dit 
betekent ook dat u geen basisstation meer in het veld hoeft op te stellen. Daarmee 
bespaart u zowel tijd als geld. Omdat het netwerk professioneel wordt beheerd, wordt 
het 24/7 bewaakt, om de hoogste prestaties, ongekende betrouwbaarheid en de grootst 
mogelijke nauwkeurigheid te bereiken. Altijd.

Waarom Trimble?
Als pionier ontwikkelde Trimble de RTK technologie begin jaren ’90 als methode om 
correcties met hoge nauwkeurigheid voor toepassingen in het veld te leveren. In de twee 
decennia daarna is RTK uitgegroeid tot de eerste industriestandaard voor positionering 
met centimeter-nauwkeurigheid. Trimble streeft voortdurend naar hogere precisie en 
productiviteit van zijn klanten en introduceerde de VRS techniek in 2000. Kort daarna 
volgde de Trimble VRS Now service. Momenteel is Trimble VRS wereldwijd de meest 
gebruikte en algemeen geaccepteerde RTK oplossing. 

TRIMBLE VRS NOW
STAAT ALTIJD AAN. WAAR U HET NODIG HEBT.

STAAT ALTIJD AAN. WANNEER U HET NODIG HEBT.

TRIMBLE VRS NOW
SPECIAAL VOOR UW REGIO.

Ongekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Trimble® VRS Now™ is een handige service die professionals in uiteenlopende bedrijfstakken direct toegang geeft tot Real-
Time Kinematic (RTK) correcties, via een netwerk van permanente (vaste), continu werkende referentiestations. Met behulp 
van de VRS™ methode is RTK beschikbaar in een groot gebied binnen een netwerk van referentiestations. Centimeter-
nauwkeurigheid is nu direct beschikbaar op afroep op elke plaats binnen het netwerk. Trimble VRS Now levert een 
ongeëvenaarde precisie met unieke betrouwbaarheid. Het is zeer effectief en efficiënt, super gemakkelijk, eenvoudig te 
gebruiken en, beter nog, het staat altijd aan. 

Hoe werkt het?
Een netwerk van Trimble referentiestations is permanent (typisch 50–70 km uit elkaar) in een bepaald gebied opgesteld. Een 
Trimble VRS Now abonnee zet zijn of haar GPS/GNSS ontvanger aan, waarna er een “virtueel” referentiestation voor die 
specifieke ontvanger wordt aangemaakt. Een centrale server van Trimble VRS Now gebruikt speciale Trimble software om 
een correctiemodel aan te maken voor het specifieke gebied dat door het VRS netwerk wordt bestreken. Waarnemingsdata 
van de vaste Trimble referentiestations wordt naar de centrale server van Trimble VRS Now verzonden. Daar worden er zeer 
geavanceerde modellen op toegepast, om de atmosferische storingen in de satellietwaarnemingen significant te reduceren. 
De netwerkprocessor voert integriteitcontroles op alle waarnemingen uit en de data van elk vast referentiestation wordt 
aan kwaliteitscontroles onderworpen. Nadat de integriteit van de data is geverifieerd, wordt er een reeks correctieberichten 
in standaard formaat aangemaakt, alsof die afkomstig zijn van het virtuele referentiestation. Deze RTK correcties worden 
vervolgens via een cellular modem naar de ontvanger verzonden. Dat gaat ook nog eens heel snel. Nadat u de ontvanger aan 
hebt gezet, ontvangt u binnen enkele seconden correcties.
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