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Trimble Access software Versie 2015.00
Deze publicatie informatie betreft de Trimble® Access™ software versie2015.00.

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 de Trimble Installation Manager. Indien u:

l de Trimble Installation Manager nooit hebt geïnstalleerd, gaat u naar
www.trimble.com/installationmanager voor informatie over de installatie.

l de Trimble Installation Manager al hebt geïnstalleerd, hoeft u hem niet opnieuw te installeren,
omdat hij automatisch updates van zichzelf uitvoert. Selecteer Start / Alle programma's /
Trimble Installation Manager om de Trimble Installation Manager te starten.

Voor meer informatie, klik op Help in de Trimble 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 2015.00 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 2015.00met behulp van de Trimble Installation
Manager, wordt er een nieuw licentiebestand naar uw apparaat gedownload.

Updaten van kantoorsoftware
Wanneer u een upgrade naar versie 2015.00 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 Installation Manager,
wordt ook een upgrade van de kantoorsoftware op de computer waarop Trimble Installation
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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 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 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
Support for GNSS product line updates.

Trimble Installation Manager

Nieuwe functies en kenmerken

Software naamsverandering
De eerdere Trimble Access Installation Manager heet nu de Trimble Installation Manager, om beter
aan te geven dat met behulp van deze softwaremeerdere producten kunnen worden geïnstalleerd.

Apparaten updaten m.b.v. een Trimble Tablet
U kunt nu apparaten met een Trimble Tablet verbinden en vervolgens Trimble Installation Manager
uitvoeren om het verbonden apparaat te updaten. Voorheen moest u bedieningseenheden met
een desktop computer verbinden om ze te updaten.

Om een Trimble Tablet te updaten, koppelt u alle apparaten van de Trimble Tablet af voordat u Trimble
Installation Manager start.

Verbeteringen van de gebruikersinterface

l Het Trimble Installation Manager venster heeft nu een knop Vernieuwen , waarmee
opnieuw op updates voor het verbonden apparaat kan worden gecontroleerd.

l De tabbladen in de Trimble Installation Manager hebben nieuwe namen gekregen, zodat ze
beter aangeven welke taken een gebruiker op die tabbladen kan uitvoeren.

l De knop Publicatie informatie is nu dynamisch en de bestemming hoort bij het momenteel
geselecteerde product. Klik op Publicatie informatie om uw Internet browser te openen en
naar de website te gaan waar de huidige en eerdere versies van de Publicatie informatie voor
het geselecteerde product beschikbaar zijn.

Trimble Installation Manager offline gebruiken
Gebruik de offline versie van Trimble Installation Manager om een kopie van de Trimble Installation
Manager te downloaden en op een later tijdstip applicatiebestanden en licenties op het apparaat te
installeren, wanneer u mogelijk niet over een Internet verbinding beschikt. Om de bestanden te
downloaden, gaat u naar www.trimble.com/installationmanager.
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Eisen m.b.t. software en hardware
De Trimble Access software versie 2015.00 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

Trimble ontvanger Versie

Trimble R10 4,93

Trimble R8-4, R8-3 4,93

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 4,93

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9 Georuimtelijke 4,93

Trimble Geo7X 4,93

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
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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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