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Trimble Access ProgramvaraVersion 2015.00
Detta avsnitt ger information om programmet Trimble® Access™ version 2015.00.

Programvaran Trimble Access innehåller flera verktyg som kan användas i fält samt webb-baserade
tjänster för kontor och fält. Beroende på vilka delar du köpt kan dessa program installeras på
kontrollenheten, kontorsdatorn, eller på en av Trimbles servrar.

Installera programvara och licenser på kontrollenheten

Installation av operativsystem
På en ny Trimble Tablet finns inget operativsystem installerat. För att installera operativsystemet
Windows® ska man starta Tablet och därefter applicera Windows uppdateringar.

Med alla andra nya kontrollenheter finns redan operativsystemet installerat.

Installation av mjukvara och licens
Innan man börjar använda kontrollenheten måste applikationer och licenser installeras med
Trimble Installation Manager. Om man:

l Aldrig installerat Trimble Installation Manager ska man gå till
www.trimble.com/installationmanager för ytterligare information.

l Tidigare installerat Trimble Installation Manager behöver den inte installeras igen eftersom
uppdateringen sker automatiskt. Välj Starta / Alla Program / Trimble Installation Managerför
att starta Trimble Installation Manager.

För ytterligare information, klicka på Hjälp i Trimble Installation Manager.

Trimble Access version 2013.00 på Trimble CU-kontrollenheter kan endast installeras på Trimble CU
modell 3 (S/N 950xxxxx). Modellerna Trimble CU 1 och 2 har inte tillräcklig minneskapacitet för att köra
versioner av Trimble Access.

Har jag rättigheter för denna version?
För att installera och köra version 2015.00 av programvaran Trimble Access måsteman ha ett giltigt
garantiavtal t.o.m. 1 Oktober 2014.

När du uppgraderar till version 2015.00med Trimble Installation Manager laddas en ny licensfil ned
till din enhet.

Att uppdatera kontorsprogramvaror
Vid uppgradering till 2015.00 ska man även uppdatera programvaran på kontoret. Dessa
uppdateringar krävs om man behöver importera Generell Mätning till Trimbles kontorsprogram
som till exempel Trimble Business Center.

När man uppdaterar kontrollenheten med Trimble Installation Manager uppdateras även
programvaran på kontorsdatorn som har Trimble Installation Manager installerat. Gör något av
följande för att uppgradera andra datorer som inte användes för att uppdatera kontrollenheten.

Programvara Trimble Access Version 2015.00 Publiceringsnotiser 4

http://www.trimble.com/installationmanager


l Installera Trimble Installation Manager på alla datorer och kör därefter Office-uppdateringar.

l För mjukvaran Trimble Access från www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-
84862kör mjukvarupaketen Trimble Update Office.

l Använd hjälpprogrammet Trimble Data Transfer:

ll Man måste ha version 1.51 eller senare installerat. Man kan installera programmet Data
Transfer från www.trimble.com/datatransfer.shtml

l Omman har version 1.51 behöver man inte uppdatera till en senare version av
programmet Data Transfer utan köra en av Trimble Update Office Software paket från
www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862

l Omman måste uppdatera den senaste versionen av programmet Trimble Business Center
behöver man inte köra Trimble Installation Manager för att uppdatera kontorsprogrammet. De
konverterare som behövs finns nu tillgängliga på de kontrollenheter som kör Programvaran
Trimble Access och om det behövs kopieras de från kontrollenheten till datorn med
programmet Trimble Business Center.

Trimble Solution Improvement Program
Trimble Solution Improvement Program samlar information om hur du använder Trimbles lösningar
och vilka problem du stöter på då du gör det. Trimble använder denna information för att förbättra
produkter och funktioner som du ofta använder för att på så sätt hjälpa dig lösa dina problem och
bättre möta dina behov. Deltagande i detta program är valfritt.

Om du väljer att deltaga kommer ett program installeras på din dator. Varje gång du kopplar upp
din kontrollenhet mot din dator med ActiveSync®-teknologi eller med Windows Mobile® Device
Center genererar Programvaran Trimble Access en loggfil som skickas automatiskt till Trimble-
servern. Denna information används för att skapa statistik kring vilken utrustning som används,
funktioners popularitet i specifika geografiska regioner och hur ofta problem dyker upp vilka Trimble
kan justera i våra produkter.

Man kan när som helst avinstallera Trimble Solution Improvement Program. Om man inte längre vill
deltaga i Trimble Solution Improvement Program gå till Lägg till eller Ta bort program på din dator
och ta bort programvaran.

Dokumentation
Trimble Access Help är "sammanhangsberoende". Tryck på [ ? ] högst upp på skärmen för att
komma till Hjälpen.

En lista med hjälpavsnitt visas och det aktuella avsnittet är markerat. Tryck på rubriken för att
öppna avsnittet.

Gå till http://apps.trimbleaccess.com/help för att ladda ner en PDF-fil av Hjälpen. En separat PDF-fil
kommer med varje applikation.

Trimble Access
Support for GNSS product line updates.
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Trimble Installation Manager

Nya funktioner

Namnbyte av programvara
Trimble Access Installationshanterare heter nu Trimble Installation Manager för att bättre spegla alla
de produkter som kan installeras med programvaran.

Uppdatera enheter med en Trimble Tablet
Man kan nu ansluta enheter till en Trimble Tablet och därefter köra Trimble Installation Manager för
att uppdatera enheten. Tidigare var man tvungen att ansluta kontrollenheter till en kontorsdator
för att uppdatera dem.

För att uppdatera en Trimble Tablet ska man koppla bort alla enheter från Trimble Tablet innan du startar
Trimble Installation Manager.

Förbättringar av gränssnittet

l Fönstret Trimble Installation Manager har nu ett återställningsknapp som söker efter nya
uppdateringar för den anslutna enheten.

l Flikarna i Trimble Installation Manager har döpts om för att bättre spegla de kommando som
finns under fliken.

l Knappen Versionsuppdateringar är dynamisk och speglar den produkt som är markerad. Tryck
påVersionsuppdateringar för att öppna din webbläsare och webbsidan där de senaste och
tidigare versionsuppdateringar finns tillgängliga för den markerade produkten.

Använda Trimble Installation Manager offline
Använd offline-versionen av Trimble Installation Managerför att ladda ned en kopia av Trimble
Installation Manager för att vid ett senare tillfälle installera applikationsfilerna och licenserna på din
enhet. Öppna www.trimble.com/installationmanager för att ladda ned filerna.

Mjukvaru- och Hårdvarukrav
Mjukvaran Trimble Access version 2015.00 kommunicerar bäst med mjukvaru- och
hårdvaruprodukter enligt nedan. Programmet kan även kommunicera med alla versioner senare än
de som visas.

Trimble programvara Version

Trimble Business Center (32-bit) 2.99

Trimble Business Center (64-bit) 3.30
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Trimble Mottagare Version

Trimble R10 4,93

Trimble R8-3, R8-4 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 Geospatial 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 Version

Trimble V10 fotograferingsrover 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

För de senaste versionerna av mjukvaror och fasta programvaror se även
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Support för kontrollenhetens operativsystem
Trimble TSC3-kontrollenheter med Microsoft Windows Mobile Version 6.5 Professional kan köra
programmet Trimble Access version 1.8.0 till version 2011.10.

Trimble TSC3-kontrollenheter med Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5måste ha
Trimble Access version 2012.00 eller senare.
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