
TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lista de características
COLETA, ANÁLISE 
E VISUALIZAÇÃO 
COM PRECISÃO.
O software Trimble® Forensics Reveal 
oferece todas as ferramentas de que você 
precisa para recriar, analisar e visualizar 
os dados de cenas de crime e acidentes. 
Independentemente de você estar 
capturando pequenos conjuntos de dados 
usando fita métricas ou estações totais ou 
de estar gerenciando nuvens de pontos de 
varredura totalmente 3D, o Trimble Reveal 
oferece resultados precisos de que você 
precisa. É possível criar registros precisos 
e apresentar evidências em um tribunal 
com confiança. 

RÁPIDO, FÁCIL DE 
USAR E EFICIENTE.
O Reveal maximiza a produtividade. Use 
para modelar, animar, registrar e apresentar 
recreações e visualizações convincentes 
de forma rápida e eficaz. Sua interface 
simplificada e intuitiva foi projetada para as 
necessidades de aplicação da lei. Os avisos 
na tela orientam investigadores novatos 
e veteranos pelo processo de recriação 
de cenas. E tudo isso é compatível com 
o lendário suporte da Trimble, incluindo 
cursos de treinamento para ajudar 
os investigadores a dominar todas as 
poderosas ferramentas do Reveal.

TRABALHE MAIS RÁPIDO, DE 
FORMA MAIS INTELIGENTE 
COM CAPTURA COMPATÍVEL 
COM ANDROID.
O Reveal funciona perfeitamente com a 
versão compatível com Android do Trimble 
Forensics Capture. Em campo, o Capture 
registra e importa rapidamente as medidas 
por meio de dispositivos de coleta móveis, 
como o Trimble TDC100 ou MM50, leve e 
resistente. Então, o Reveal faz a transição 
para o escritório facilmente. Você pode 
importar facilmente medições de área e 
fotos de evidências por e-mail.

VERSATILIDADE QUE 
FACILITA A RECONSTRUÇÃO.
O Reveal melhora o fluxo de trabalho 
com recursos como o SmartRooms. O 
SmartRooms permite que você crie edifícios 
rapidamente, colocando paredes, portas 
e janelas dentro de uma cena. Todas as 
dimensões são continuamente atualizadas 
em tempo real; é possível usar as medições 
de área mais atualizadas para recriar 
locais rapidamente e então posicionar as 
evidências de forma precisa, mesmo em 
vários andares.

O Reveal tem compatibilidade com Windows 
de 32 bits ou de 64 bits e também oferece 
suporte para vídeos, análise de movimento, 
trajetória da bala, danos a veículos e 
nuvens de pontos. Ele permite que você 
visualize as cenas criadas em 2D ou 3D, 
e configure e crie câmeras para pontos 
de vista alternativos na cena. Em suma, 
ele oferece a versatilidade que o trabalho 
policial demanda.

REQUISITOS DO SISTEMA 
 ► Intel i7 ou equivalente

 ► 8 GB de RAM

 ► Windows 7

 ► Resolução mínima do display: 1700 
x 1200. 1600 x 1200 se um segundo 
monitor for usado para janelas pop-up.

Trimble Reveal

 ► Visualizar e editar em 2D ou 3D

 ► Suporte ao armazém SketchUp 
modelo 3D

 ► SmartRooms (criações rápidas)

 ► Animação 2D e 3D

 ► Múltiplas fontes de especificações 
de veículos (4N6Experts, 
especificações de veículos 
canadenses)

 ► Veículos danificados usando ponto 
de colisão 6/12, medições de 
estação total ou "à mão livre"

 ► Sistema marcador de evidências 
com suporte para fotos

 ► Análise de fator de arraste/
aceleração

 ► Análise de movimento

 ► Análise da trajetória da bala

 ► CrashMath (solucionador de 
equações de reconstrução)
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
 ► Suporte a nuvem de pontos. Construa uma cena 

diretamente em cima dos pontos da nuvem.

 ► Ferramenta de movimento linear. Uma ferramenta 
projetada para proporcionar economia significativa de 
tempo a fim de ajudar com cálculos complexos associados 
ao movimento linear.

 ► Integração de captura do Trimble Forensics. Importar 
com facilidade as medições de área e fotos de evidências do 
Trimble Forensics Capture.

 ► Bibliotecas integradas de modelos. Crie cenas 
com centenas de modelos já incluídos. As categorias 
incluem veículos, itens marítimos, ferroviários, militares, 
e domésticos, móveis, animais, árvores, sinalizações 
rodoviárias.

 ► Suporte ao Trimble SketchUp. Acesse milhares de 
modelos do Armazém de modelos do Trimble SketchUp.

 ► Geração de características automáticas. Crie 
automaticamente objetos de cena de medições usando 
códigos de pontos personalizados.

 ► Análise integrada de movimento. Use a análise de 
movimento para determinar as velocidades de veículos pré-
impacto a partir de marcas no asfalto. Reduções totais de 
equações são incluídas nos relatórios.

 ► SmartRooms. Crie edifícios em minutos.

 ► Especificações do veículo. Configure as dimensões de 
modelos de veículos usando duas fontes possíveis de 
especificações de veículos.

 ► Análise integrada de fator de arraste. Calcule 
rapidamente coeficientes de arraste precisos para qualquer 
superfície.

 ► Cronograma de animação. Sincronize facilmente eventos 
em suas animações.

 ► Vários sistemas de medição. Meça usando a estação total, 
a linha de base e a triangulação. Capture dados e interprete-
os da maneira que for adequada ao seu fluxo de trabalho.

 ► Camada simplificada e gerenciamento de objetos. Veja 
todas as camadas e objetos em uma hierarquia de fácil 
visualização. Alternar facilmente entre a visualização de 
camadas e objetos. Mova objetos entre camadas e arraste e 
solte. Nunca perca o controle de um objeto novamente. 

 ► Ferramentas de desenho. Use ferramentas de desenho 
simples e altamente personalizáveis para criar uma série de 
linhas e formas.

 ► Imagens aéreas. Exiba imagens aéreas com escala correta 
diretamente do Google, Bing ou outras fontes de usuários.

 ► Marcadores de evidências. Insira modelos de marcadores 
de evidências personalizáveis e anexe fotos.

 ► AvatarFx. Adicione modelos humanos com poses às cenas.

 ► Assistentes. Use os guias passo a passo para navegar em 
fluxos de trabalho mais complicados.

 ► Geração de relatório. Gere relatórios que vão desde 
imagens de evidências e registros de pontos a análises de 
movimento, energia de colisão, marcadores de evidências e 
fatores de arraste.

 ► Gravação de filmes. Registre filmes de um vídeo no 
formato padrão MP4.

Para obter informações e downloads, acesse: 
forensics.trimble.com

Tutoriais do Trimble Forensics Reveal estão disponíveis em nosso 
canal no YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCHtBUioKf1o-sLzMXRb2B6A
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Entre em contato com seu Distribuidor Autorizado 
Trimble local para obter mais informações
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