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Trimble Access software Versie 2014.20
Deze publicatie informatie betreft de Trimble® Access™ software versie2014.20.

De Trimble Access software biedt een verzameling inmeetfuncties voor gebruik in het veld en
Internet services voor het kantoor en het veld. Deze programma's kunnen zijn geïnstalleerd op de
bedieningseenheid, de kantoorcomputer, of op servers gehost door Trimble, afhankelijk van welke
onderdelen u hebt aangeschaft.

Installeren van software en licenties op de bedieningseenheid

Besturingssysteem installeren
Op een nieuwe Trimble Tablet is het besturingssysteem nog niet geïnstalleerd. Zet de Tablet aan om
het Windows® besturingssysteem en daarnaWindows updates te installeren.

Op alle andere nieuwe bedieningseenheden is het besturingssysteem al geïnstalleerd.

Software en licenties installeren
Voordat u de bedieningseenheid gaat gebruiken, moet u de applicaties en licenties installeren met
behulp van Trimble Access Installation Manager. Indien u:

l Trimble Access Installation Manager nog niet eerder hebt geïnstalleerd, gaat u naar
www.trimble.com/taim voor informatie over de installatie.

l Trimble Access Installation Manager al hebt geïnstalleerd, hoeft u het niet opnieuw te
installeren, omdat het automatisch updates uitvoert. Selecteer Start / Alle programmas /
Trimble Access Installation Manager om de Installation Manager te starten.

Voor meer informatie over het installeren of updaten van uw software en licentiebestand raadpleegt
u het Help bestand in Trimble Access Installation Manager.

Bij Trimble CU bedieningseenheden kan Trimble Access versie 2013.00 en later alleen op de Trimble CU
model 3 (serienr. 950xxxxx) worden geïnstalleerd. De Trimble CU modellen 1 en 2 beschikken over
onvoldoende geheugen om latere versies van Trimble Access te ondersteunen.

Heb ik recht op deze versie?
Om de Trimble Access software versie 2014.20 te kunnen installeren en draaien, moet u over een
garantieovereenkomst beschikken die geldig is tot 1 Oktober 2014.

Wanneer u een upgrade uitvoert naar versie 2014.20met behulp van Trimble Access Installation
Manager, wordt er een nieuw licentiebestand naar uw apparaat gedownload.

Updaten van kantoorsoftware
Wanneer u een upgrade naar versie 2014.20 uitvoert, moet u ook uw kantoorsoftware updaten.
Deze updates zijn nodig als u uw Inmeten algemeen jobs wilt importeren in Trimble
kantoorsoftware zoals Trimble Business Center.

Wanneer u een upgrade van de bedieningseenheid uitvoert m.b.v. Trimble Access Installation
Manager, wordt ook een upgrade van de kantoorsoftware op de computer waarop Trimble Access
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Installation Manager geïnstalleerd is uitgevoerd. Om andere computers te upgraden die niet zijn
gebruikt om de bedieningseenheid te upgraden, gaat op een van de volgendemanieren te werk:

l Installeer Trimble Access Installation Manager op elke computer en start daarna Office
Updates.

l Start de Trimble Update Office Software pakketten voor de Trimble Access software vanaf
www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Gebruik het hulpprogramma Trimble Data Transfer:

ll u moet versie 1.51 of later geïnstalleerd hebben. U kunt het hulpprogramma Data Transfer
installeren vanaf www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l Als u versie 1.51 hebt, hoeft u niet naar een latere versie van het Data Transfer
hulpprogramma te upgraden; u kunt dan een van de Trimble Update Office Software
pakketten starten vanaf www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-84862.

l Als u alleen naar de nieuwste versie van de Trimble Business Center software hoeft te updaten,
hoeft u Trimble Access Installation Manager niet uit te voeren om de kantoorsoftware te
updaten. De vereiste conversieprogramma's zijn nu beschikbaar op bedieningseenheden
waarop de Trimble Access software draait en indien nodig worden ze van de bedieningseenheid
naar de computer gekopieerd door de Trimble Business Center software.

Trimble Solution Improvement programma
Het Trimble Solution Improvement programma verzamelt informatie over demanier waarop u
Trimble programma's gebruikt en over sommige problemen die zich kunnen voordoen. Trimble
gebruikt deze informatie om de producten en functies die u het meest gebruikt te verbeteren, om u
te helpen bij het oplossen van problemen en beter in uw behoeften te kunnen voorzien. De
deelname aan dit programma is geheel vrijwillig.

Als u deelneemt, wordt er een programma op uw computer geïnstalleerd. Telkens wanneer u de
bedieningseenheid met deze computer verbindt m.b.v. ActiveSync® technologie ofWindows
Mobile® Device Center, genereert de Trimble Access software een logbestand dat automatisch naar
de Trimble server wordt verstuurd. Dit bestand bevat informatie over waar de Trimble uitrusting
voor wordt gebruikt, welke software functies in bepaalde geografische regio's populair zijn en hoe
vaak zich problemen voordoen met Trimble producten die Trimble kan corrigeren.

U kunt het Trimble Solution Improvement programma op elk gewenst moment de-installeren. Als u
niet meer wilt deelnemen aan het Trimble Solution Improvement programma, gaat u naar
Programma's toevoegen of verwijderen op uw computer en verwijdert u de software.

Documentatie
Trimble Access Help is "contextgevoelig". Om hulpinformatie weer te geven, drukt u op ? boven aan
het scherm.

Er verschijnt een lijst met onderwerpen, waarin het relevante onderwerp gemarkeerd is. Om dit
onderwerp te openen, drukt u op de titel.

Ga naar http://apps.trimbleaccess.com/help om een PDF bestand van de Help te downloaden.
Voor elke applicatie is een afzonderlijk PDF bestand beschikbaar.
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Trimble Access

Nieuwe ondersteunde hardware

Trimble Active Track 360 doel
Het nieuwe Trimble Active Track 360 doel is lichter, kleiner en accurater dan andere Trimble doelen,
zodat uw total station het doel gemakkelijker en efficiënter kan volgen.

Wanneer u een Active Track 360 doel gebruikt met het:

l Trimble VX Spatial Station of Trimble S8 of S6 total station, moet u het instrument naar firmware
versie R12.5.44 of later upgraden.

l Trimble S3 total station, moet u het instrument naar firmware versie M2.2.18 of later
upgraden.

De instrument firmware is verkrijgbaar via www.trimble.com.

Voor meer informatie raadpleegt u de Inmeten Algemeen Help.

Trimble NetR9 Geospatial ontvanger
De Trimble NetR9 Geospatial ontvanger ondersteunt een reeks positionering applicaties met hoge
nauwkeurigheid, o.a. als RTK en/of RTX rover ontvanger, mobiel basisstation in het veld en voor het
verzamelen van postprocessed data. Dankzij geavanceerde ontvanger technieken zoals HD-GNSS,
Trimble 360, Trimble xFill en ondersteuning voor de Trimble Centerpoint RTX service is de NetR9
Geospatial een moderne ontvanger met de benodigde flexibiliteit voor elke geospatiale
werkmethode.

Trimble GeoExplorer Geo7X met Trimble Access
De Trimble GeoExplorer® Geo7X met Trimble Access behoort tot de nieuwe generatie GeoExplorer
familie.

Inmeten algemeen

Nieuwe functies en kenmerken

Verbeteringen in ondersteuning voor Trimble V10 imaging rover
Trimble Access versie 2014.20 biedt de volgende verbeteringen voor het uitvoeren van een meting
m.b.v. de Trimble V10 imaging rover:

l U kunt de V10 imaging rover nu met de volgende uitrusting gebruiken:

ll Trimble TSC3 bedieningseenheid

l Trimble GNSS ontvangers, zoals de Trimble R4, R6, of R8, verbonden met een TSC3
bedieningseenheid, Trimble Tablet, of ondersteunde niet-Trimble Tablet waarop de
Trimble Access software draait

l Een prisma ondersteund door de Trimble Access software
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l Ondersteuning voor het gebruik van een verlengstuk adapter tussen de V10 en een ontvanger
of prisma.

l Verwerking van High Dynamic Range (HDR) afbeeldingen.

Als HDR ingeschakeld is, legt de V10 drie afbeeldingen in plaats van één vast, elk met een
andere instelling van de belichting. Bij de HDR verwerking worden de drie afbeeldingen
gecombineerd, zodat er een samengestelde afbeelding ontstaat die een betere schakering
heeft, zodat meer details worden getoond dan in elk van de individuele afbeeldingen.

Voor HDR moet de V10 imaging rover uitgerust zijn met firmware versie E1.0.xx of later.

l U kunt nu fotostation dekkingsgebieden op de kaart bekijken. Voorheen kon u die alleen op de
3D kaart op de Trimble Tablet bekijken.

Ter ondersteuning van deze aanpassingen worden de pictogrammen die de V10 verbonden met een
R10 ontvanger of een prisma lieten zien, niet meer op de statusbalk weergegeven. In plaats daarvan
verschijnt het V10 pictogram op de statusbalk wanneer de V10 imaging rover in gebruik is.

Voor meer informatie raadpleegt u het hoofdstuk "Meten – Imaging" in de Inmeten Algemeen Help.

Verbeteringen in ondersteuning van Trimble CenterPoint RTX service
Trimble Access versie 2014.20 biedt de volgende verbeteringen voor het uitvoeren van een meting
m.b.v. de Trimble RTX service:

l RTK en RTX in dezelfde job combineren

Trimble Access ondersteunt nu RTK data en RTX data in dezelfde job. Dit biedt demogelijkheid
zowel RTX inmeetdata als RTK inmeetdata in dezelfde job op te slaan en te gebruiken in het
referentiekader van de RTK data. Dit is mogelijk door een RTX-RTK offset te gebruiken. De
offsets worden berekend uit een precies RTK punt en een precies RTX punt op dezelfde fysieke
positie en het verschil wordt toegepast op alle gemeten RTX punten, zodat die overeenkomen
met de RTK data in de job. De precisie schattingen van de RTX punten die in het RTK
referentiekader worden gereduceerd, zijn afhankelijk van de precisie van de berekende offset.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "RTX" in de Inmeten Algemeen Help.

l Correcties van de Trimble CenterPoint RTX service via Internet

Naast ondersteuning voor correcties van de Trimble CenterPoint RTX service aangeleverd via
satelliet ondersteunt Trimble Access nu ook correcties aangeleverd via het Internet.

Om een RTX meting op te zetten, selecteert u RTX (Internet) in het veld Uitzend formaat van
uwmeetmethode. Configureer een verbinding met het Internet door een GNSS contact in te
stellen voor de Trimble CenterPoint RTX service. Voor meer informatie raadpleegt u het
onderwerp "Een GNSS contact aanmaken voor een Internet dataverbinding" in de Inmeten
Algemeen Help. Voor meer informatie over de Trimble CenterPoint RTX service gaat u naar
www.trimble.com/positioning-services.

Om de RTX status tijdens een RTX Internet meting te bekijken, drukt u in het scherm
Instrument op RTX status. Om een RTX QuickStart punt temeten, drukt u op QStart in het
scherm RTX status.

l Afteltimer voor RTX abonnementen aangeschaft als urenblokken

Trimble Access biedt een afteltimer voor de uren en minuten ongebruikte data van Trimble
CenterPoint RTX service abonnementen die zijn aangeschaft als urenblokken.
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Deze abonnementen werken binnen een geldigheidsperiode, dat wil zeggen de tijd tussen de begin-
en einddatum waarin het aantal aangeschafte uren en minuten moet worden opgebruikt.

RTK resetten voor Trimble R10 ontvanger
Voor Trimble R10 ontvangers biedt de nieuwemethode RTK resetten demogelijkheid alleen de RTK
tracking te resetten, in plaats van alle SV tracking te resetten. Dezemethode is met name nuttig bij
werken onder een bladerdak of overkapping.

RTK resetten:

1. In het menuMeten drukt u op RTK initialisatie.

2. Zet het veldMethode op RTK resetten en druk daarna op Reset.

Ontvangfrequenties voor rover ontvanger toevoegen
U kunt nu een ontvangfrequentie voor de verbonden rover ontvanger toevoegen. Daarvoor maakt
u eerst verbinding met de radio van de ontvanger. In de lijst van beschikbare frequenties drukt u op
Frq tvg. Voer de nieuwe frequentie in en druk op Enter. Om de nieuwe frequentie te gebruiken,
selecteert u die in de lijst van beschikbare frequenties.

Meten van rapid punten gaat sneller
In eerdere versies van Trimble Access verschenen bij het meten van een rapid punt vergelijkbare
dialoogvensters met waarschuwingen als bij het meten van een topo punt. Dit resulteerde erin dat
beide typen puntmetingen ongeveer even veel tijd en toetsdrukken kostten. Om het meten van
rapid punten sneller te maken, worden eventuele noodzakelijke waarschuwingen op de statusregel
weergegeven en is het opslaan van een punt niet mogelijk als er buiten-tolerantie omstandigheden
zijn. Hierdoor gaat het meten van rapid punten veel sneller.

Verbeterde melding van ongunstige omstandigheden tijdens het meten van punten
met GNSS
Bij het meten van punten tijdens een GNSS meting toont de Trimble Access software nu het scherm
Doorgaan en punt opslaan? wanneer een punt onder ongunstige omstandigheden gemeten is. Dit
scherm vermeldt alle ongunstige omstandigheden die zich tijdens het meten van het punt hebben
voorgedaan die ertoe leiden dat toleranties worden overschreden en voorkomen dat het punt
wordt opgeslagen. In het scherm Doorgaan en punt opslaan? hebt u de keuze om het punt niet op
te slaan, wel op te slaan, of opnieuw temeten.

Verbeterde weergave van resterende tijd bij het meten van punten tijdens een
GNSS meting
Bij het meten van punten in een GNSS meting toont de teller in het schermMeet punt nu ofwel de
Resterende epochs of de Tijd te gaan, afhankelijk van welke het langst duurt. Terugzetten van de
teller of slechtemetingen kunnen ertoe leiden dat verandert welk veld wordt getoond.

Het vereiste aantal epochs en de vereiste meettijd moeten beide bereikt zijn voordat het punt kan
worden opgeslagen.

Verbeterd dialoogvenster Tellers resetten
Als de precisies buiten tolerantie worden en het dialoogvenster Tellers resetten verschijnt met de
waarschuwing dat demeettijd timer zal worden gereset, toont het dialoogvenster nu:
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l de huidige slechte precisies en de precisies van de laatste goede positie.

l het aantal epochs gemeten van het aantal epochs vereist.

Druk op Ja om de laatste goede positie op te slaan. Druk op Nee om de timer te resetten en door te
gaan met het meten van het punt.

Positie in gevaar waarschuwing
Dewaarschuwing Positie verslechterd verschijnt nu tijdens real-timemetingen als de ontvanger in
statischemodus is en een punt meet en de nieuwe GNSS positie updatemet meer verschilt van de
direct voorgaande GNSS positie dan de huidige 3-sigma precisieschattingen. Deze waarschuwing
verschijnt alleen als het positieverschil groter dan de huidige precisie toleranties is en als de GNSS
ontvanger niet zelf overmatige beweging waarschuwingen genereert tijdens demeting. De
waarschuwing Positie in gevaar kan verschijnen in zeer moeilijke GNSS omgevingen, waar veel
multipath of signaalverzwakking is.

Autom. wegdoen instelling voor topo punten
U kunt nu de Trimble Access software instellen om automatisch het meten van een topo punt
tijdens een postprocessed kinematic (PPK)meting te stoppen als er te veel tilt gedetecteerd is.
Daarvoor selecteert u het keuzevakje Autom. wegdoen in het scherm Rover opties voor de
meetmethode.

Bevestigingsdialoogvenster wanneer een Gemeten controlepunt automatisch
wordt weggedaan
Het bericht "Punt weggedaan" verschijnt nu als een gemeten controlepunt automatisch is
weggedaan tijdens een GNSS meting vanwege te veel beweging, te veel tilt, of een verslechterde
positie.

Meer weergaveopties bij uitzetten tijdens een GNSS meting
Bij uitzetten tijdens een GNSS meting kunt u nu uitzetten ten opzichte van de zon.

U kunt de weergave van delta's nu ook instellen om "Ga naar voren/achteren" en "Ga links/rechts"
afstanden te geven bij navigeren naar een punt.

Lijn uitzetten met azimut
Bij het uitzetten van een lijn kunt u nu, naast het uitzetten van een ingetoetste lijn of een lijn
gedefinieerd door twee punten, selecteren om een lijn uit te zetten die wordt gedefinieerd door een
startpunt en een azimut.

Gladde curve feature besturingscodes
Er zijn twee nieuwe besturingscodes voor features: Gladde curve beginnen en Gladde curve
beëindigen. Bij het gebruik van lijn features in combinatie met gladde curven kan de Inmeten
Algemeen software nu het feature-gecodeerde lijnenwerk weergeven, zodat gladde curven door de
punten op de kaart heen lopen.

Trimble Business Center versie 2.99 (32-bits) of 3.30 (64-bits) of later ondersteunt de weergave van
deze nieuwe gladde curve besturingscodes.
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Gladde curve codes zijn alleen beschikbaar voor nieuwe feature code bibliotheken die zijn
aangemaakt m.b.v. Trimble Access versie 2014.20 of de Feature Definition Manager die beschikbaar
is bij Trimble Business Center versie 2.99 (32-bits) of 3.30 (64-bits) of later.

Standaard instellingen voor Job eigenschappen velden
Er wordt nu een JobDetails.scprf profielbestand bij de Trimble Access software geïnstalleerd. U kunt
dit bestand gebruiken om standaard waarden in te stellen voor de velden Referentie, Beschrijving,
Waarnemer, ofNotitie in het scherm Eigenschappen van job, of om die velden op "vereist" te
zetten, zodat er waarden in deze velden moeten worden ingevuld. Voor meer informatie raadpleegt
u het onderwerp "Eigenschappen van job" in de Inmeten Algemeen Help.

Betere melding wanneer grid bestanden in job ontbreken
Als in een job grid bestanden worden gebruikt die niet gevonden zijn op het apparaat, (bijv. geoïde,
datum grid, enz.), dan toont Trimble Access nu de naam van het/de ontbrekende bestand(en)
wanneer u de job opent.

Meer informatie over GNSS bestanden getoond
Bij het weergeven van een lijst GNSS bestanden in het scherm Job eigenschappen, of het scherm
Bekijk job / Postprocess, worden nu behalve de naam van het bestand ook de grootte en de datum
waarop het bestand het laatst is gewijzigd weergegeven.

Verbeteringen van gebruikersinterface voor batterij status
De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de gebruikersinterface voor het weergeven van de
batterij status:

l Het nieuwe scherm Batterij status toont de status van alle batterijen in alle verbonden
apparaten, inclusief de bedieningseenheid.

Om het scherm Batterij status te bekijken, gaat u op een van de volgendemanieren te werk:

ll In het menu Instrumenten drukt u op Batterij status.

l Druk op het nieuwe gestapelde batterij symbool op de statusbalk.

Om meer informatie over een verbonden batterij te bekijken, drukt u op het gewenste batterij
symbool in het scherm Batterij status.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Batterij status" in de Inmeten Algemeen
Help.

l Het nieuwe gestapelde batterij symbool verschijnt op de statusbalk als er meerdere
apparaten of één apparaat met meerdere batterijen met de bedieningseenheid verbonden
zijn/is. Het getoonde percentage en het batterij symbool voor aan de "stapel" geven het
niveau van de verbonden batterij met de laagste resterende capaciteit aan.

l De batterij capaciteit wordt nu tot op de dichtstbijzijnde 1%weergegeven. Dit geldt zowel voor
de bedieningseenheid als voor andere verbonden apparaten.

Verbeteringen van gebruikersinterface voor verbonden correctiebron
De term "dataverbinding" wordt gebruikt in plaats van de term "radio" wanneer het gaat om het
apparaat dat wordt gebruikt om verbinding temaken met een real-time correctiebron. De term
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dataverbinding geeft een betere aanduiding van de reeks apparaten en verbindingstypen die
worden gebruikt om real-timewaarnemingen te verkrijgen. De instelschermen Rover radio en Base
radio zijn bijvoorbeeld vervangen door de schermen Rover dataverbinding en Basis
dataverbinding.

De werkwijze voor het instellen van de dataverbinding is eveneens aangepast. U selecteert nu eerst
het type verbinding dat u wilt gebruiken en daarna selecteert u het apparaat dat u voor deze
verbinding wilt gebruiken, waardoor het instellen van de dataverbinding gemakkelijker gaat.

De volgende typen dataverbindingen kunnen worden geconfigureerd:

Selecteer bij gebruik van Voor meer informatie
raadpleegt u het Help
onderwerp

Radio een interne of externe radio "Een radio dataverbinding
configureren"

Inbelverbinding een inbelverbinding m.b.v. een extern modem of
een Trimble GSM/mobiel Internet module en een
inbel meting

"Een inbel dataverbinding
configureren"

Internet
verbinding

een Internet verbinding via een extern modem of
een Trimble GSM/mobiel Internet module en een
Internet meting

"Een Internet
dataverbinding
configureren"

Gebruikersinterface voor joystick verbeterd
Er zijn verbeteringen aangebracht in de gebruikersinterface voor de joystick. Met de binnenste
pijlen kan preciezer worden gepositioneerd.

Vernieuwde indeling van Trimble toetsenbord voor Trimble Tablet
Er zijn verbeteringen aangebracht aan het Trimble toetsenbord, dat bij Trimble Access wordt
geïnstalleerd op een Trimble Tablet of ondersteunde niet-TrimbleWindows computer waarop de
Trimble Access software draait. Het nieuwe toetsenbord heeft een numeriek toetsenblok dat
permanent beschikbaar is aan de rechterkant en de indeling van de symbooltoetsen past nu beter
bij de indeling van de alfanumerieke toetsen.

Dubbel punt overschrijven tijdens conventionele meting
Wanneer u bij het meten van punten in een conventionelemeting een punt met dezelfde naam
opnieuwmeet en het buiten tolerantie is, hebt u nu de keuze om alle eerdere waarnemingen in het
scherm Dubb. waarneming: buiten tolerantie te overschrijven.

Opslaan en opnieuw oriënteren na een Vrije standplaats of Opstelling plus
U kunt de functie Controleer achterwaarneming gebruiken om te controleren of de oriëntatie van
het total station niet “verlopen” is (door ongelijke thermische uitzetting van het statief of andere
omgevingsomstandigheden). U kunt na een Vrije standplaats of Opstelling plus nu de eerste
gemeten oriëntatie achter opslaan en daar opnieuw op oriënteren.
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De GeoXR camera via het Instrument menu bedienen
U kunt de camera van de GeoXR nu via het Instrumentmenu van Inmeten Algemeen bedienen.

Zendvermogen van Trimble R10 ontvanger
U kunt nu het zendvermogen van de R10 ontvanger in Trimble Access instellen, als op de ontvanger
firmware versie 4.90 of later draait en op de ontvanger de optie 2W zendvermogen geïnstalleerd is.
Daarvoor drukt u in het hoofdmenu van Inmeten Algemeen op Instrument / GNSS functies /
Dataverbinding.

Rover en Base softkeys voor externe radio verbindingen
De softkeys >Rover en >Base verschijnen nu indien van toepassing ook voor externe radio's die met
ontvangers verbonden zijn. Voorheen werden deze softkeys alleen weergegeven voor interne
ontvanger radio's. Gebruik deze softkeys om de verbindingsinstellingen voor de rover ontvanger te
configureren en, indien van toepassing, voor de base ontvanger.

Gewijzigde radio namen voor Base radio modus
Wanneer u verbinding maakt met de interne radio van een Trimble GNSS ontvanger of een Trimble
radio, zijn de keuzen die worden weergegeven in het veld Base radio modus in het scherm Radio
configuratie gewijzigd. Demodus TT450S heet nu bijvoorbeeld de TRIMTALK v1modus. Voor meer
informatie raadpleegt u de Trimble Survey GNSS Firmware Version 4.90 Release Notes.

Ondersteuning voor M2M SIM-kaart
De APN voor Trimble VRSNow/Telekom gebruikers in Duitsland is bijgewerkt voor ondersteuning
van M2M versie 2.0 SIM-kaarten.

Updates van coördinatensysteem database

l Er zijn nieuwe coördinatensysteem zones toegevoegd voor Canada.

l De zone definities voor Turkije zijn bijgewerkt door een nieuwe datum toe te wijzen.

l De volgende geoïdemodel referenties zijn toegevoegd:

ll NN2000 (Norway14)

l Pl-geoid-2011 (Polen)

l Canada CGG2013 (NAD83)

Documentatie updates
In de Help en PDF bestanden die bij deze versie van de software beschikbaar zijn, zijn de volgende
updates en wijzigingen aangebracht:

l Help van Inmeten Algemeen opnieuw ingedeeld

Het hoofdstuk "Instrumenten" van deHelp van Inmeten Algemeen is nu opgesplitst in twee
nieuwe hoofdstukken: "Conventionele inmeetinstrumenten" en "GNSS inmeetinstrumenten".
Door deze nieuwe structuur kunnen gebruikers die ofwel conventioneel of GNSS gebruiken de
benodigde informatie gemakkelijker vinden en is er een duidelijker onderscheid tussen de
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instrumenten die beschikbaar zijn voor het uit te voeren typemeting. Wanneer u een
geïntegreerdemeting uitvoert, raadpleegt u de relevante onderwerpen in beide hoofdstukken.

l Informatie voor aanpassing van echolood

Er is informatie aan de Help toegevoegd voor het aanpassen van een ESD bestand en het
toevoegen van ondersteuning voor anderemodellen echoloden dan die welke standaard door
de Trimble Access software worden ondersteund. Om deze informatie te bekijken, raadpleegt u
het onderwerp "Echoloden" in het hoofdstuk "Inmeet instellingen" van de Inmeten Algemeen
Help. Trimble heeft ook ESD bestanden voor andere apparaten, die kunnen worden
gedownload. Om te zien of er al een definitie voor uw echolood beschikbaar is, gaat u naar
www.trimble.com/access, klikt u op Downloads en daarna op Echo Sounder Protocol
Description Files.

l QC1, QC2 en QC3 documentatie

Er is een beschrijving van de verschillende typen kwaliteitscontrole informatie die tijdens een
GNSS meting bij elk gemeten punt kan worden opgeslagen toegevoegd aan het onderwerp
"Opties voor meetmethoden" in het hoofdstuk "GNSS meting – instellingen".

l GPS Zoeken

Het onderwerp "GPS Zoeken" in het hoofdstuk "Conventionelemeting - instrumenten" is
aangepast, zodat het duidelijker is hoe u GPS Zoeken moet configureren voordat de functie
klaar voor gebruik is.

Opgeloste problemen
l Afbeeldingen van TSC3 bedieningseenheid opgeslagen in huidige projectmap: een probleem

waarbij in Inmeten Algemeen afbeeldingen diemet de interne camera van de TSC3waren
vastgelegd niet naar de huidige projectmap werden gekopieerd wanneer de camera was
opgeroepen door op de toetsen Fn + 1 te drukken, is nu opgelost. De TSC3 gebruikt nu dezelfde
manier om afbeeldingen op te slaan als andere bedieningseenheden, vooropgesteld dat Mijn
afbeeldingen de standaard locatie voor afbeeldingen is.

l Maximum aantal bestanden op de TSC3: een probleem waarbij de camera applicatie op de
TSC3 beperkt was tot het opslaan van maximaal 999 bestanden met een vergelijkbare naam in
één map, en deze beperking gold voor foto's die vanuit Inmeten Algemeen waren genomen, is
nu opgelost.

l Selecteren van punten m.b.v. de softkey Filter: een probleem waarbij het selecteren van
punten in een lijst en daarna gebruiken van de softkey Filter niet correct werkte, is nu opgelost.
Wanneer u nu op Esc drukt in het scherm Filter, wordt het scherm Filter gesloten, maar blijft de
oorspronkelijke verzameling punten geselecteerd. Wanneer u in het scherm Filter op Accept.
drukt, wordt de selectie die u in het scherm Filter hebt gemaakt toegepast op de verzameling
punten die u geselecteerd had toen u het scherm Filter opende.

l Tijdmarkeringen voor notities: bij het wijzigen van job records, waarbij automatisch een
notitie wordt toegevoegd wanneer de record wordt verwijderd of gewijzigd, is de tijdmarkering
van de notitie nu in UTC als de tijd in de job op UTC is ingesteld; anders wordt voor de
tijdmarkering lokale tijd gebruikt. In eerdere versies van Trimble Access werd voor notitie
tijdmarkeringen altijd lokale tijd gebruikt, ongeacht de ingestelde eenheid in de job
instellingen.
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l Weergave van DXF op de kaart: een probleem waarbij sommige bogen in DXF bestanden niet
correct op de kaart werden getekend, is nu opgelost.

l Dubbele punten op de kaart: een probleem waarbij dubbele punten op de kaart verschenen,
is nu opgelost. Nu wordt alleen het beste punt op de kaart weergegeven. Dit probleem is er in
Trimble Access versie 2014.00 ingeslopen.

l Uitzet delta's: een probleem waarbij onjuiste uitzet delta's werden weergegeven bij het
uitzetten van een DXF lijn met een conventioneel instrument in een job met wel een projectie
maar geen datum, is nu opgelost.

l LaserLock: problemen waarbij LaserLock of de laser niet werkte zoals verwacht bij het uitvoeren
van een Vrije standplaats, Opstelling plus, ofmeetrondes, is nu opgelost.

l DR modus niet correct ingesteld: een probleem waarbij de DR modus niet correct werd
ingesteld bij het starten van Meet rondes met een verbinding met het total station via radio is
nu opgelost.

l DR modus kan niet worden ingesteld: in eerdere versies van Trimble Access was het mogelijk
in een toestand te komen waarin de software niet in staat was een instrument in DR modus te
zetten. Dit probleem is nu opgelost.

l Geen richtpunt tijdens gemiddelde waarneming: problemen waarbij, na demelding "Geen
richtpunt" tijdens een gemiddelde waarneming, de software niet werkte zoals verwacht, zijn nu
opgelost.

l Station schaalfactor: een probleem waarbij het mogelijk was een ongeldige station
schaalfactor te berekenen en op te slaan, die vervolgens niet in Trimble Business Center kon
worden geïmporteerd, is nu opgelost.

l Waarschuwing voor te veel beweging: een probleem waarbij de software soms stoptemet het
melden van "Te veel beweging" op de statusregel is nu opgelost. Dit was alleen een probleem
met Trimble R10 ontvangers met GNSS firmware v4.90 of hoger.

l Onjuiste hardware versie van ontvanger getoond: een probleem waarbij in het scherm
Ontvanger instellingen een onjuiste hardware versie werd weergegeven, is nu opgelost.

l Vragen om bevestiging die verschijnen als auto-wegdoen is ingesteld: een probleem waarbij
Trimble Access soms "Te veel tilt" of "Te veel beweging" berichten weergaf die door de
gebruiker moesten worden bevestigd terwijl auto-wegdoen was ingesteld, in plaats van
automatisch punten weg te doen die de tilt en beweging toleranties overschrijden, is nu
opgelost.

l Auto-meten: een probleem waarbij de als-uitgezet code niet correct werd ingesteld wanneer
Auto-meten ingeschakeld was, is nu opgelost.

l Vraag om niet-geïnitialiseerde oplossing op te slaan: een probleem waarbij u tweemaal om
bevestiging werd gevraagd voor het opslaan van een niet-geïnitialiseerde oplossing is nu
opgelost.

l Gecompenseerde punten: een probleem waarbij "Te veel beweging" ten onrechte werd gemeld
tijdens het meten van gecompenseerde punten met gebruikmaking van ontvanger firmware
4.90 of 4.91 is nu opgelost.
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l RTX: de volgende problemen bij gebruik van de Trimble CenterPoint RTX service zijn nu
opgelost:

ll de selectie van een tektonische plaat gaat nu sneller bij het starten van een RTX meting.

l De statusregel toonde soms blanco waarden voor RTK precisies of gaf kort aan dat het
systeem wachtte op satellieten, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval was.

l OmniSTAR VBS abonnement status: een probleem waarbij ten onrechte de status "Verlopen"
voor het OmniSTAR VBS abonnement verscheen, is nu opgelost. De getoonde einddatum was
overigens wel correct.

l Antenne hoogte limiet voor CMRx: een probleem waarbij u in het veld Antenne hoogte in het
scherm Start base bij gebruik van CMRx elkemogelijke hoogte kon invoeren, is nu opgelost.
Omdat CMRx alleen antenne hoogten tot 4,0m gecorrigeerd op APC ondersteunt, kan nu in
het veld Antenne hoogtemaximaal 4,0m worden ingevoerd, hetgeen overeenkomt met de
instellingen in demeetmethode.

l Internet configuratie: een probleem waarbij de Internet Instellingen wizard niet toestond dat
er een netwerkverbinding m.b.v. een extern CDMABluetooth modem werd aangemaakt, is nu
opgelost.

l Radio poort configuratie: een probleem waarbij de getoonde poort informatie bij het
verbinden met een ontvanger soms onjuist was, is nu opgelost.

l Rover radio configuratie: een probleem met de werking van de radio configuratieschermen,
waarbij soms verwarrende informatie werd weergegeven bij het verbinden met radio's, is nu
opgelost.

l Radio instellingen wijzigen: een probleem waarbij het opslaan van wijzigingen aangebracht in
de radio configuratie niet altijd mogelijk was in situaties waarin een verbinding was verbroken
en daarna hersteld is nu opgelost.

l Base radio instellingen configureren: De volgende problemen bij het configureren van de base
radio instellingen zijn nu opgelost:

ll U kunt de base radio instellingen nu configureren vanuit het scherm Start basis.

l Trimble Access geeft een waarschuwing weer als de base data aan het verzenden is en u
probeert de base radio instellingen te configureren.

l Een base meting starten: de verbinding met de base ontvanger wordt niet meer verbroken als
Trimble Access de basemeting niet kan starten.

l Netwerk basis antenne: de juiste naam van de basis antenne wordt nu in de job weergegeven.
Voorheen werd als een antenne niet herkend was de naam weergegeven als "AdV Null
Antenna".

l Base data van ontvanger naar NTRIP server uploaden: een probleem waarbij het uploaden
van base data van de ontvanger naar een NTRIP server niet lukte, is nu opgelost. Dit probleem
is er in Trimble Access 2014.10 ingeslopen.

l Base punt transformatie tijdens cogo transformatie: er is een probleem opgelost waardoor
de software het base punt bij een cogo transformatie transformeerde, ondanks dat u had
geselecteerd om het base punt niet te transformeren.
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l Softkey Initialiseren in RTK initialisatie scherm: een probleem waarbij de softkey Init
(Initialiseren) niet verscheen in het scherm RTK initialisatie bij meten m.b.v. een RTK-Float
oplossing, is nu opgelost. Dit probleem is er in Trimble Access versie 2014.10 ingeslopen.

l Opties voor het volgen van satellieten op GeoXR: een probleem waarbij opties voor het
volgen van satellieten die niet door de GeoXR ontvanger worden ondersteund toch in het
scherm Rover opties van demeetmethode werden weergegeven, is nu opgelost.

l Uitvoer van pseudo NMEA data een probleem waarbij onjuiste tekens ">0" in pseudo-NMEA
data uitvoer verschenen, is nu opgelost.

l Meet codes: de volgende problemen met Meet codes zijn nu opgelost:

ll Meet codes werd alleen in het menuMeten weergegeven als er een GNSS ontvanger
verbonden was.

l Het standaard aantal elementen voor Sjabloon oppakken voor een groep was groter dan
het aantal elementen in de groep.

Om de fix van kracht te laten worden op een bestaand .fxl bestand op de bedieningseenheid,
moet u het bijbehorende .MCD bestand uit de map Trimble Data\System Files verwijderen.

l Kalibratiepunten meten: de volgende problemen bij het meten van kalibratiepunten zijn nu
opgelost:

ll Een probleem waarbij de naam van het kalibratiepunt niet automatisch werd ingevuld
wanneer het kalibratiepunt vanaf de kaart werd gemeten.

l Een probleem waarbij na het kiezen van demethode "Kalibratiepunt" de puntnamen van
bestaande punten diemet anderemethoden waren aangemaakt null werden.

l Punten op een vlak: een probleem waarbij in een netwerk van conventionele waarnemingen
bij het opslaan van een punt dat als oriëntatie achter is gebruikt als "Punt op vlak" de
coördinaten van het gehele netwerk null werden, is nu opgelost.

l Communicatie time-out: Trimble Access geeft nu minder "vals alarm" communicatie time-out
berichten weer.

l Apparatuur manager: een probleem waarbij het venster Inloggen bij server af en toe
verscheen, is nu opgelost.

l 3D kaart: De volgende problemen met de 3D kaart zijn nu opgelost:

ll Een probleem waarbij de 3D kaart maar langzaam kon worden verschoven als de kaart een
achtergrond met een grote bestandsgrootte had.

l Een probleem waarbij sommige achtergrondbestanden niet werden weergegeven.

l Een probleem waarbij u de richting van een lijn of boog niet kon wijzigen door erop te
klikken.

l Een probleem waarbij de richting van lijnen omgekeerd was.

l Een probleem waarbij vaste objecten op de kaart, zoals het NO richting symbool, niet
werden vernieuwd wanneer u het coördinatensysteem veranderde terwijl de kaart
geopend was.

l Een weergaveprobleem waarbij 2D punten op de kaart niet werden bijgewerkt als op het
grondvlak liggend nadat de hoogte van het grondvlak veranderd was.
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l Tablet toetsenbord: een probleem waarbij het Tablet toetsenbord soms velden in bepaalde
schermen bedekte, is nu opgelost.

l eBubble tekst in het Duits: een probleem waarbij het bericht "Geen tilt data beschikbaar"
verscheen, maar het woord "Geen/Keine" niet zichtbaar was, is nu opgelost.

l Applicatiefouten: er zouden geen sporadische applicatiefouten meer moeten optreden
wanneer u een van de volgende dingen doet:

ll Een panorama starten direct na het intoetsen van coördinaten in het scherm V10
panorama.

l De ontvanger afkoppelen terwijl u een meting beëindigt of Inmeten Algemeen afsluit.

l Uitzetten vanaf de kaart als al een ander uitzetproces bezig is.

l Verwijderen van een punt uit de 3D kaart wanneer het punt deel uitmaakt van een lijn of
boog diemomenteel geselecteerd is.

Pipelines
De nieuwe Trimble Access Pipelines module is ontwikkeld voor landmeters die zich bezighouden met
de aanleg van nieuwe olie- en gasleidingen.

De Pipelines software is bedoeld om het proces van het verzamelen van buisattribuut informatie
voordat de buisleiding wordt aangelegd te vereenvoudigen en gemakkelijk aanpassen van die
attributen mogelijk te maken bij het meten van lassen en andere eigenschappen van de aangelegde
buisleiding. Het vooraf elektronisch vastleggen van alle attributen zorgt voor veel minder
inspanning en tijdsdruk voor de landmeter bij het inmeten van de geïnstalleerde buisleiding
voordat de sleuf weer wordt opgevuld. Hierdoor kan de landmeter zich concentreren op het meten
van punten op de buisleiding en het controleren van de vooraf ingevoerde attributen, in plaats van
dat hij een groot aantal attributen nieuwmoet invoeren.

Bovendien biedt de Pipelines applicatie diverse technieken voor het automatiseren van dekking
berekeningen, vereenvoudigen van inmeten en rapporteren van buisleiding kruisingen, alsmede
andere berekeningen, zoals van afbuighoeken.

De belangrijkste functies van de Pipelines software bieden de volgendemogelijkheden:

l Een buisleiding stuklijst opstellen nadat de buizen (ook “strengen” genoemd) op de locatie zijn
afgeleverd.

De gegevens van elke buis worden in een .csv bestand opgeslagen om later in het project te
gebruiken.

l Een laskaart opstellen nadat de buizen aan elkaar zijn gelast.

Elk las-ID of röntgen-ID/nummer wordt gekoppeld aan de streng ervóór en de streng erachter.
Deze informatie wordt in een .map CSV bestand opgeslagen om later in het project te
gebruiken. Bochten en losse uiteinden kunnen ook op de kaart worden vastgelegd.

l Tijdmarkeringen en posities in de stuklijst en op de kaart vastleggen.
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l De aangelegde buisleiding inmeten m.b.v. conventionele of GNSS meetinstrumenten, om de
positie van elke las te meten, de gegevens van de strengen eraan te koppelen en de diepte van
de dekking te berekenen.

Door bij het meten van de las simpelweg het las-ID in te voeren, worden de streng-ID's van de
laskaart en alle gegevens van de strengen uit het stuklijst .csv bestand automatisch gekopieerd
en bij het punt in het job-bestand opgeslagen, waarna die indien nodig kunnen worden
bekeken en gewijzigd.

De software bevat ook extra functies speciaal voor het inmeten van buisleidingen:

l Snijhoeken berekenen.

l Afbuighoeken berekenen.

l Rapporten genereren over voortgang van stuklijst, laskartering en als-aangelegd inmeting.

l Ondersteuning van verboden zones – vastleggen en rapporteren van wanneer verboden zones
(gebieden waar men niet mag komen) worden ingegaan en verlaten, of wanneer er punten in
worden opgeslagen.

l Ondersteuning van insluitingszones –melden als een gemeten punt buiten de buisleiding
corridor ligt.

l Automatisch detecteren als de lengte van een streng, zoals vastgelegd in de stuklijst niet
hetzelfde is als de afstand die tussen twee lassen gemeten is.

l Automatisch vragen om een buisstuk (PUP) aan temaken als de lengte van een streng wordt
gewijzigd.

l Extra punten vanaf een middellijn naar de breedte van de corridor aanmaken, zodat een
eenvoudig oppervlak kan worden aangemaakt, met behulp waarvan de dekking kan worden
berekend.

Voor meer informatie raadpleegt u de Pipelines Help.

Roads

Nieuwe functies en kenmerken

3D rit over de weg op een Tablet
Wanneer u een Trimble Tablet of ondersteundeWindows Tablet gebruikt, kunt u nu een
geautomatiseerde 3D rit over de weg maken. Dit biedt demogelijkheid de weg op dynamische wijze
te bekijken en een beter beeld te krijgen van hoe de weg er uit zal zien wanneer hij voltooid is. Er
zijn bedieningselementen beschikbaar waarmee u de rit kunt pauzeren en opnieuw starten. Om de
3D rit te starten, selecteert u Definiëren / Bekijk.

De 3D optie is niet beschikbaar op de eerste-generatie Trimble Tablet.
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In 3D bekijken van GENIO wegen op een Tablet
Wanneer u een Trimble Tablet of ondersteundeWindows Tablet gebruikt, kunt u een GENIO weg nu
in 3D bekijken. Deze weergave bevat alle functies voor het bekijken die eerder aanwezig waren, plus
de volgende verbeteringen:

l U kunt de hele weg in 3D bekijken, de weg roteren en het ontwerp vanuit verschillende
oogpunten bekijken en controleren.

l U hoeft niet meer te bladeren om de details van de geselecteerde positie te zien, omdat deze
informatie nu boven aan het scherm wordt getoond.

l Het wegoppervlak kan nu worden weergegeven als:

l gearceerd model

l kleurverloop

l kleurverloop met oppervlak driehoeken

l alleen oppervlak driehoeken

l Bij het bekijken van het dwarsprofiel kunt u elk dwarsprofiel zo weergeven dat 't het scherm
vult, zodat u het dwarsprofiel optimaal kunt bekijken. U hebt ook de keuze om elk dwarsprofiel
met een vastgezette schaal te bekijken, zodat het breedste dwarsprofiel het scherm vult. Met
deze optie kunnen de dwarsprofielen ten opzichte van elkaar worden bekeken.

Het bekijken van wegen in 3D is niet beschikbaar op de eerste-generatie Trimble Tablet.

Een GENIO weg in de plattegrond bekijken
U kunt een GENIO weg nu in een plattegrond weergave bekijken, om de definitie van de weg te
controleren. Voorheen kon u een weg alleen in een dwarsprofiel weergave bekijken en kon u de
coördinaten van een geselecteerde positie niet controleren. In de nieuwe plattegrond kunt u op een
positie tikken om die te selecteren en de station waarde, string naam en offset bekijken en de
northing, easting en hoogte waarden controleren. U kunt ook op het scherm ingedrukt houden om
een station of string in een lijst te selecteren of, afhankelijk van uw bedieningseenheid, de
pijltoetsen of beschikbare softkeys gebruiken om een station of string te selecteren. De eerdere
dwarsprofiel weergave, die beschikbaar was bij het definiëren van een weg, is nu beschikbaar via de
nieuwe optie Bekijk. Om de optie Bekijk te gebruiken, drukt u in de plattegrond op de pijl, of drukt u
op de Shift toets om naar de tweede rij softkeys te gaan en daarna drukt u op Bekijk.

Verbeteringen in werkwijzen
De volgende verbeteringen zijn in werkwijzen van de Roads software aangebracht:

l U kunt nu direct naar de kaart gaan vanuit het menu Definiëren enMeten, met behulp van de
softkey Kaart in het scherm Selecteer een bestand. Dit biedt demogelijkheid een weg vanaf de
kaart te definiëren door punten, lijnen of bogen te selecteren, of door lijnenwerk uit DXF, SHP,
of LandXML bestanden te selecteren.

Een weg die vanaf de kaart via het menu Definiëren is gedefinieerd, kan worden opgeslagen. Een
weg die vanaf de kaart via het menuMeten is gedefinieerd, kan niet worden opgeslagen en is alleen
beschikbaar tijdens de huidige meetsessie.

l De laatst gebruikte weg in een GENIO bestand wordt nu onthouden bij het selecteren van een
weg in demenu's Definiëren enMeten.
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Verbeteringen van de gebruikersinterface
De volgende verbeteringen zijn aangebracht in schermen van de Roads software:

l Om het duidelijker te maken dat u uw positie t.o.v. de weg aan het meten bent, wordt de tekst
Ten opzichte van weg nu weergegeven boven aan de selectie- en uitzetschermen.

l De coördinaten van de huidige positie, alsmede de waarden die de lijn definiëren die aan de
positie voorafgaat, worden nu boven aan het scherm weergegeven wanneer u een weg op een
bedieningseenheid bekijkt. U hoeft niet meer te bladeren om deze waarden te bekijken.
Voorheen was dit alleen beschikbaar met de optie in 3D bekijken op een Trimble Tablet.

l De constructie offset waarden worden nu boven aan de selectie- en uitzetschermen
weergegeven, zodat u op elk moment van het inmeetproces snel kunt controleren of de juiste
waarden zijn opgegeven.

l Bij het uitzetten van een schuine zijde worden de ontwerp helling, helling waarde en hoogte
gedefinieerd door uw huidige positie nu altijd weergegeven. De ontwerp helling wordt als een
rood vraagteken weergegeven als er geen schuine zijde voor uw huidige positie gedefinieerd is.
Eerder, als er maar één helling waarde gedefinieerd was en er geen schuine zijde voor uw
huidige positie was, werden geen waarden weergegeven.

l Wanneer u een Berekende constructie offset toepast, is de delta aanwijzing nu Afst tot align,
om beter aan te geven dat de waarde naar het horizontale alignement is, dat al dan niet de
middellijn van de weg kan zijn. Voorheen was dit Afst tot middellijn. Deze delta wordt
weergegeven wanneer u uw positie t.o.v. een string meet (behalvemet de optie
Dichtstbijzijnde string meten), of bij het uitzetten van een station op een string, en alleen bij
Trimble en LandXML wegen.

l Er is een wijziging aangebracht in hoe een alignement gedefinieerd in Inmeten Algemeen in de
Wegen applicatie wordt bewerkt. Wanneer u nu een alignement selecteert, zijn er maar drie
wegcomponenten beschikbaar: Horizontaal alignement, Verticaal alignement en Station
vergelijkingen. Voor het toevoegen van sjablonen (inclusief het positioneren van de sjablonen
en het toepassen van superelevatie en verbreding records) en extra punten, drukt u op Opties
en selecteert u het vakje Sjablonen en extra punten inschakelen. Voorheen waren alle
wegcomponenten automatisch beschikbaar voor een alignement. Deze wijziging is
aangebracht om het scherm te vereenvoudigen voor gebruikers die alleen met alignementen
werken.

Opgeloste problemen
l Extra punten inmeten: een probleem waarbij extra punten niet werden weergegeven in de

dwarsprofiel weergave in het grafische selectiescherm bij het inmeten van een weg is nu
opgelost.

l Extra punten bekijken: een probleem waarbij extra punten niet werden weergegeven in de
dwarsprofiel weergave bij het bekijken van een weg is nu opgelost.

l Een string of station op een string selecteren om uit te zetten: nadat u een string of een
station op een string hebt geselecteerd om uit te zetten en die weer deselecteert door op een
lege plaats te tikken, hoeft u nu niet meer tweemaal te tikken om de string of het station op
een string opnieuw te selecteren.
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l Een lijn uitzetten: bij het uitzetten van een lijn vanaf de kaart wordt nu het opgegeven
startpunt gebruikt. Eerder werd dit standaard altijd teruggezet op nul.

l Weergave van wegen met toenemende noord-west coördinaten instelling: een probleem dat
zich voordeed wanneer het veld Grid coördinaten was ingesteld op Toenemen in Noordwest,
waarbij de weg niet op de juiste positie werd weergeven in het selectiescherm voor bekijken en
inmeten, is nu opgelost. Dit weergaveprobleem had overigens geen gevolgen voor het
uitzetten van de weg.

l Een sjabloon string definiëren: een probleem waarbij de cursor telkens weer terugging naar
het veld String naam nadat u de waarden die de string definieerden had ingevoerd, is nu
opgelost.

l Grafische selectie: de volgende problemen bij het gebruik van het grafische selectiescherm
voor het meten van een Trimble of LandXML weg zijn nu opgelost:

ll wanneer u in het grafische selectiescherm een extra punt hebt geselecteerd, kunt u nu de
Tab toets gebruiken (indien beschikbaar op uw bedieningseenheid), om te wisselen tussen
de plattegrond en dwarsprofiel schermen.

l een probleem bij het uitzetten van een Trimble of LandXML weg waarbij de optie
Dichtstbijzijnde string meten optie niet beschikbaar was wanneer een station op een
string geselecteerd was.

l LandXML wegen: een probleem waarbij onjuiste sjablonen werden gegenereerd, is nu
opgelost. Dit was alleen een probleem wanneer een dwarsprofiel oppervlak punt in het
LandXML bestand zich dicht bij, maar niet op demiddellijn bevond.

l 3D bekijken: een aantal prestatie problemen bij het bekijken van een Trimble of LandXML weg
in 3D, of problemen waarbij de 3D weergave niet werkte zoals verwacht, zijn nu opgelost.

l Applicatiefouten: er treden geen sporadische applicatiefouten meer op wanneer u een van de
volgende dingen doet:

ll Een weg in 3D bekijkt die alleen bestaat uit:

ll een verticaal alignement.

l een horizontaal alignement dat alleen een Startpunt heeft.

l een sjabloon.

Tunnels

Nieuwe functies en kenmerken

Verbeteringen van de werkwijze bij het definiëren van een tunnel vanaf de kaart
U kunt nu direct naar de kaart gaan vanuit het menu Definiëren, met behulp van de softkey Kaart in
het scherm Selecteer een bestand. Dit biedt demogelijkheid een tunnel vanaf de kaart te definiëren
door punten, lijnen of bogen te selecteren, of door lijnenwerk uit DXF, SHP, of LandXML bestanden
te selecteren.
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Trimble Access Installation Manager
Nieuwe functies en kenmerken 
De gebruikersinterface van Trimble Access Installation Manager is opnieuw ontworpen en heeft nu
o.a. het volgende te bieden:

l Een navigatiebalk aan de linkerkant van het venster, waarmee via één klik www.trimble.com,
de TAIM Help en het dialoogvenster Info over bereikbaar zijn.

l Een productenbalk, om het product te selecteren dat u wilt installeren op de verbonden
bedieningseenheid. Selecteren van Trimble Access of Aerial Imaging.

l De grootte van het venster kan worden veranderd.

AccessSync

Nieuwe functies en kenmerken

Bepalen hoe bestanden op de bedieningseenheid worden gesynchroniseerd
Bij het overbrengen van bestanden van het kantoor naar het veld wordt, als er al een bestand met
dezelfde naam op de bedieningseenheid aanwezig is, standaard het achtervoegsel "(1)" aan de
naam van het nieuwe bestand toegevoegd, om te voorkomen dat wijzigingen worden
overschreven.

U kunt nu veranderen hoe dubbele bestanden op de bedieningseenheid worden behandeld, door
een XML bestand met synchronisatie opties aan temaken en dat in dezelfdemap te plaatsen als de
bestanden die naar het veld zullen worden gekopieerd. Het bestand met synchronisatie opties biedt
demogelijkheid sommige of alle bestaande bestanden op de bedieningseenheid te vervangen, in
plaats van bestanden te dupliceren en te bepalen welkemeldingen er worden weergegeven
wanneer bestanden worden gedownload.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "AccessSync overzicht" in de Inmeten Algemeen
Help.

Eisen m.b.t. software en hardware
De Trimble Access software versie 2014.20 communiceert het best met de hieronder vermelde
software en hardware producten. De software kan ook met elke latere versie dan getoond
communiceren:

Trimble Software Versie

Trimble Business Center (32-bits) 2.99

Trimble Business Center (64-bits) 3.30
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Trimble ontvanger Versie

Trimble R10 4.92

Trimble R8-4, R8-3 4.92

Trimble R6-4, R6-3 4.92

Trimble R4-3, R4-2 4.92

Trimble R7 4.92

Trimble R5 4.92

Trimble NetR9 Georuimtelijke 4.92

Trimble Geo7X 4.92

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800 4.64

5700 II 4.64

Trimble instrument Versie

Trimble V10 imaging rover E1.0.xx

Trimble VX Spatial Station R12.5.44

Trimble S8 total station R12.5.44

Trimble S6 total station R12.5.44

Trimble S3 total station M2.2.18

TrimbleM3 total station 1.30
2.10

Voor de nieuwste software en firmware versies, zie ook
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Ondersteuning van besturingssystemen op bedieningseenheden
Op Trimble TSC3 bedieningseenheden met Microsoft Windows Mobile versie 6.5 Professional kan
alleen Trimble Access software versie 1.8.0 t/m versie 2011.10 draaien.

Trimble TSC3 bedieningseenheden met Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5
moeten Trimble Access versie 2012.00 of later hebben.
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