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Trimble Access software Versie 2015.10
Deze publicatie informatie betreft de Trimble® Access™ software versie2015.10.

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 2015.10 te kunnen installeren en draaien, moet u over een
garantieovereenkomst beschikken die geldig is tot 1 April 2015.

Wanneer u een upgrade uitvoert naar versie 2015.10met behulp van de Trimble Installation
Manager, wordt er een nieuw licentiebestand naar uw apparaat gedownload.

Updaten van kantoorsoftware
Wanneer u een upgrade naar versie 2015.10 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

Nieuwe ondersteunde hardware

Trimble S5/S7/S9 total station
Trimble Access versie 2015.10 ondersteunt deze nieuwe lijn van Trimble total stations.

Trimble R8s ontvanger
Trimble Access versie 2015.10 ondersteunt de Trimble R8s ontvanger.

Geo7X laser rangefinder module ondersteuning
Trimble Access versie 2015.10 ondersteunt nu de laser rangefinder module voor de Trimble Geo7X
handheld.

Om een Geo7Xmet Trimble Access versie 2015.10 te gebruiken, moet het Geo7X besturingssysteem
versie 6.7.16.64960 of later zijn. Voor een upgrade van het besturingssysteem gaat u naar
www.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx en klikt u op Support.

Inmeten algemeen

Nieuwe functies en kenmerken

Verbeteringen m.b.t. scannen
Trimble Access versie 2015.10 combineert en verbetert de beste van de scanfuncties die beschikbaar
zijn voor een Trimble VX series en een S series instrument, ten behoeve van modelgebaseerd
scannen, dat demogelijkheid biedt uw scangebied op een horizontaal, verticaal of hellend vlak te
definiëren. De nieuwe scanfuncties zijn geschikt voor elk total station uitgerust met VISION
technologie.

Scanpunten kunnen nu op de kaart op elke bedieningseenheid waarop de Inmeten algemeen
software draait worden bekeken. Voorheen konden die alleen worden bekeken op de Trimble
Tablet. Om scanpunten op de kaart te bekijken, selecteert u Scanbestand punten in de Filter optie
van de kaart.

Oppervlak scannen is nog steeds beschikbaar voor total stations die niet met VISION technologie
uitgerust zijn.

Verbeteringen van Trimble VISION voor de S5/S7/S9
Trimble Access versie 2015.10 heeft verbeterde instellingen voor helderheid en witbalans, alsmede
scenemodi om de zichtbaarheid van beelden en het Video scherm te verbeteren. Bovendien biedt
ondersteuning van HDR beeldvorming demogelijkheid meer details vast te leggen in scenes met
grote contrastverschillen.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Camera opties" en "Panorama" in de Inmeten
Algemeen Help.
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Bijschrift bij afbeeldingen vastgelegd m.b.v. een Trimble VISION total station
U kunt nu een paneel met informatie toevoegen onder aan afbeeldingen vastgelegd m.b.v. een
instrument met Trimble VISION™ technologie. Gebruik het Video Opties scherm om de
informatievelden te selecteren die u in het paneel wilt opnemen, zoals puntnaam, code en tijdstip
van de opname.

De optie Bijschrift bij foto is alleen beschikbaar als de optie Foto bij meten ingeschakeld is.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Bijschrift aan foto toevoegen" in de Inmeten
Algemeen Help.

Tekenen op afbeeldingen
U kunt nu op afbeeldingen tekenen, om problemen aan te duiden en opmerkingen toe te voegen.
Gebruik de werkbalk Tekenen om vrij lijnenwerk, rechthoeken, ellipsen en tekst aan een afbeelding
toe te voegen.

De werkbalk Tekenen is beschikbaar wanneer u een afbeelding bekijkt in:

l Jobs / Bekijk job

l het Video scherm nadat u een afbeelding hebt vastgelegd m.b.v. de optie Foto

Op HDR afbeeldingen of afbeeldingen die zijn vastgelegd m.b.v. een Trimble V10 imaging rover kan niet
worden getekend.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Tekenen op een afbeelding" in de Inmeten
Algemeen Help.

Tilt en eBubble ondersteuning voor het Trimble Active Track 360 doel
Het Trimble Active Track 360 (AT360) doel, gecombineerd met Trimble Access, ondersteunt nu de
eBubble en biedt demogelijkheid de tilt informatie vast te leggen. De eBubble biedt demogelijkheid
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te controleren of het doel waterpas is wanneer u in een conventionelemeting punten meet. Het
vastleggen van de tilt afstand bij elke waarneming levert nuttige informatie over de kwaliteit van de
positie en bewijs dat de stok loodrecht was toen demeting werd vastgelegd.

Om de eBubble van de AT360 te gebruiken, moet de bedieningseenheid met het doel worden
verbonden via Bluetooth. Wanneer het actieve doel met de bedieningseenheid verbonden is:

l is de eBubble beschikbaar. Gebruik de eBubble om te controleren of het doel waterpas is. De
tilt hoek en tilt afstand worden bij elke puntmeting vastgelegd.

l Wanneer u het Prisma ID in de software wijzigt, wordt de prisma ID instelling in het actieve doel
automatisch bijgewerkt en andersom.

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

Trimble Slate Bedieningseenheid ondersteunt conventioneel meten
De Trimble Slate Bedieningseenheid ondersteunt nu het verbinden met een instrument voor een
conventionele of geïntegreerdemeting, mits u over de Trimble Access - Inmeten algemeen Lite to
Full Upgrade licentie (art.nr. TA-OPT-ADVUPG) beschikt.

xFill-RTX technologie
De Trimble xFill-RTX technologie overbrugt nu bij communicatie uitval de correcties voor
onbepaalde tijd. De afname van de precisie met de tijd stopt op het niveau van de gebruikte RTX
oplossing. Hierdoor kunt u probleemloos blijven doorwerken terwijl u zich tussen gebieden met een
wisselende radiodekking verplaatst.

Om dit prestatieniveau van xFill te verkrijgen, moet u een Trimble R10 GNSS ontvanger gebruiken en
een abonnement op de Trimble Centerpoint RTX service aanschaffen.

Het veld xFill-RTX klaar in het scherm Rover dataverbinding geeft aan wanneer de ontvanger in
staat is om xFill langer dan 5minuten te leveren.

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

QZSS en BeiDou GNSS constellaties in RTX metingen
Het gebruik van de QZSS en BeiDou GNSS constellaties wordt nu ondersteund in RTX metingen.
Selecteer de keuzevakjes in het schermMeetmethode / Rover opties als de RTX satellietstraal die u
gebruikt informatie voor die constellaties bevat, of wanneer u RTX via Internet gebruikt.

Uitvoer van NMEA berichten tijdens een GNSS meting
U kunt nu berichten in NMEA-0183 formaat uitvoeren via een aansluiting van de verbonden GNSS
ontvanger, of via de seriële USB-aansluiting van de Geo7X/GeoXR bedieningseenheid. Configureer
de uit te voeren berichttypen in het scherm NMEA uitvoer van uwGNSS meetmethode.
Ondersteunde berichtformaten zijn: GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC, VTG, ZDA.

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

RTCM v3.2 MSM
Het uitzenden van RTCM v3.2MSM berichten vanaf een basisstation met Trimble ontvanger
firmware 5.00 of later wordt nu ondersteund. Dit maakt gebruik van gemoderniseerde GPS signalen
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en BeiDou, QZSS en Galileo satellieten in RTCM RTK metingen mogelijk. Trimble rover ontvangers
moeten ook met firmware 5.00 of later zijn uitgerust.

Bandbreedte limiet voor externe radio's instellen
Wanneer u met een externe radio verbonden bent, kunt u nu de bandbreedte limiet in het scherm
Basis dataverbinding instellen, om de hoeveelheid data die vanaf de basis naar de radio wordt
verzonden te beperken.

De GNSS basis ontvanger gebruikt deze waarde om het aantal satellietberichten logisch te
reduceren, zodat demaximum hoeveelheid niet wordt overschreden. Deze optie is beschikbaar
voor CMR+, CMRx en RTCM v3.x uitzendformaten.

Deze instelling is niet nodig voor interne radio's, omdat de hoeveelheid data die naar de radio wordt
verzonden automatisch wordt geregeld.

Een puntnamen bereik voor een job opgeven
U kunt nu een puntnamen bereik voor een job opgeven. Dat is handig wanneer u met meerdere
meetploegen aan hetzelfde project werkt en u problemen met dubbele punten wilt voorkomen
wanneer de jobs op kantoor tot één job worden verwerkt.

Hiervoor gaat u naar Jobs / Eigenschappen van job en geeft u een minimum en maximum
puntenbereik op in het scherm Extra instellingen. De puntnamen moeten numeriek zijn. Getallen
die een decimaalteken of letter(s) bevatten, worden genegeerd.

Project locatie voor land coördinatensystemen definiëren met een punt in de job
Wanneer u een land coördinatensysteem voor een job instelt, kunt u nu op de Positie softkey
drukken om de coördinaten van een positie in de job te gebruiken om de Project locatie velden te
definiëren.

De softkey Punt is pas beschikbaar als er posities in de job aanwezig zijn. Wanneer u een nieuwe job
aanmaakt, maakt u eerst de job aan, daarna koppelt u bestanden aan de job of meet u een nieuw punt en
vervolgens gaat u terug naar de Job eigenschappen en wijzigt u de coördinatensysteem instellingen. De
softkey Punt is nu beschikbaar.

Besturingscodes voor rechthoeken en cirkels
Er zijn drie nieuwe feature code besturingscodes beschikbaar.

Gebruik om

Start
rechthoek

een rechthoek te definiëren, door het volgende temeten:

l twee punten en een breedte waarde

l drie punten, waarbij het derde punt de breedte definieert

Start cirkel
(midden)

een cirkel te definiëren, door het volgende temeten:

l één punt dat het middelpunt definieert en een straal waarde

l twee punten, waarbij het eerste punt het middelpunt definieert en een
tweede punt op de rand van de cirkel de straal
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Gebruik om

Start cirkel
(rand)

een cirkel te definiëren, door drie punten temeten die elk op de rand van de cirkel
liggen

Gladde curven naar DXF bestanden exporteren
Wanneer u naar een DXF bestand exporteert, bevat het DXF bestand nu ook eventuele gladde
curven die in de job aanwezig zijn. Voorheen werden gladde curven niet opgenomen in het DXF
bestand.

Verbeteringen

Panorama menuoptie voor Trimble total stations met VISION technologie
Demeetmethode Panorama is nu beschikbaar vanuit het menuMeten. Selecteer dezemenuoptie
bij gebruik van een Trimble total station met VISION technologie om een panoramabeeld vast te
leggen zonder een scan uit te voeren.

Video op VISION instrumenten nu ondersteund met Bluetooth verbindingen
De Inmeten algemeen software ondersteunt nu video weergave van een instrument dat met
Trimble VISION technologie uitgerust is wanneer het instrument via Bluetooth draadloze techniek
met de bedieningseenheid verbonden is.

Nieuwe helderheidsschaal voor de camera voor Trimble total stations met VISION
technologie
DeHelderheid waarden in het pop-up scherm Camera opties variëren nu van -5 t/m +5, met 0 als
standaard instelling. Voorheen waren deze waarden 1 t/m 10.

Verbeteringen van dradenkruis
Het video dradenkruis is opnieuw vormgegeven t.b.v. een betere zichtbaarheid tegen donkere
achtergronden.

Als er door het instrument geen afstand teruggegeven is, tekent de software het binnenste
dradenkruis in het Video scherm nu niet meer. Voorheen was er geen visuele indicatie dat de
dradenkruis offset berekening gebaseerd was op de laatst gemeten afstand.

AT360 handmatige modus
De handmatigemodus kan worden gebruikt als de batterij in de AT360moet worden opgeladen en
u geen extra batterij bij de hand hebt. De handmatigemodus vervangt de passievemodus, die in
eerdere versies van Trimble Access met een AT360 beschikbaar was.

Beter beheer van eBubble als er meer dan één tilt sensor verbonden is
Versie 2015.10 ondersteunt drie tilt sensoren. Welke eBubble in de software wordt weergegeven, is
afhankelijk van demodus waarin u werkt en de actie die u aan het uitvoeren bent. Als:
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l er maar één tilt sensor verbonden is, toont de eBubble altijd de informatie voor die sensor.

l de R10 en AT360 verbonden zijn (bij uitvoeren van een geïntegreerdemeting), toont de
eBubble in GNSS modus informatie voor de R10 en in conventionelemodus toont hij informatie
voor de AT360.

l de R10 of de AT360 verbonden is, alsmede de V10, dan toont de eBubble altijd informatie voor
de R10 of AT360, behalve in het scherm V10 panorama, waarin de eBubble informatie voor de
V10weergeeft.

Druk op Instrument / eBubble opties om het scherm eBubble opties voor de verbonden tilt sensor
weer te geven. Wanneer u met meer dan één tilt sensor verbonden bent, drukt u op de
bijbehorende softkey om elk eBubble opties scherm te bekijken. Wanneer u de eBubble instellingen
voor één sensor verandert, worden de eBubble instellingen voor alle verbonden tilt sensoren
gewijzigd.

eBubble softkey voor V10 en AT360
Er is nu een eBubble softkey beschikbaar in het schermMeet puntwanneer u verbonden bent met
een V10 of AT360 en een ontvanger die tilt metingen niet ondersteunt. Gebruik de eBubble softkey
om deweergave van de V10 of AT360 eBubble aan en uit te zetten.

Gekopieerde RTX-RTK offsets
Als een job een RTX-RTK offset bevat, die uit een andere job is gekopieerd:

l is demenuoptie RTX-RTK offset nu altijd beschikbaar in het schermMeten. Deze wijziging biedt
demogelijkheid de offset indien nodig te verwijderen.

Voorheen was demenuoptie RTX-RTK offset alleen beschikbaar als de job naast de offset ook
de oorspronkelijke RTK en/of RTX punten bevatte.

l De record RTX-RTK offset toont de naam van de oorspronkelijke job naast de puntnamen van
het RTX punt, RTK punt en basispunt.

Voorheen werden de waarden van de gekopieerde punten als null weergegeven.

Waarschuwingen voordat RTX abonnement afloopt
Er verschijnt nu een waarschuwing wanneer een RTX abonnement afloopt, of op het punt staat af te
lopen gedurende een RTX meting.

Waarschuwingen voordat R10 sensor kalibraties verlopen
Er verschijnt nu een waarschuwingsbericht wanneer de tilt kalibratie van de R10 ontvanger binnen
twee dagen zal verlopen. Tik op Negeren om het bericht te sluiten en te voorkomen dat er nog meer
waarschuwingen verschijnen.

Wanneer u een meting start, geeft de software een waarschuwing weer als de kalibratie van de R10
tilt sensoren of demagnetometer verlopen is.

Configureren van een netwerkverbinding voor gebruik van het interne modem van
de Trimble Tablet
U kunt nu GNSS contacten in de Trimble Access software gebruiken om een netwerkverbinding te
configureren waarbij het internemodem van een tweede-generatie Trimble Tablet wordt gebruikt.
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Voorheen kon u dit type verbinding alleen configureren met behulp van de instellingen van het
besturingssysteem van de Trimble Tablet.

Om de verbinding te configureren, drukt u in het hoofdmenu van Trimble Access op Instellingen /
Verbinden / GNSS contacten. Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Verbinden met
het Internet" in de Inmeten Algemeen Help.

Extra GPS ontvanger
Demanier waarop u interactie met een extra GPS ontvanger hebt, is gewijzigd. Een extra GPS
ontvanger is de interne GPS ontvanger van de TSC3, Trimble Tablet of Trimble Slate
bedieningseenheid, een Trimble GPS/GNSS kaart of generieke GNSS ontvanger. In eerdere versies
van de software werd het gebruik van deze ontvanger geregeld via de optie Instrumenten / Doel
functies / GPS zoeken. In versie 2015.10 is een nieuwe optie Extra GPS toegevoegd aan het menu
Instellingen / Verbinden, zodat u de extra GPS ontvanger kunt selecteren voor andere functies dan
GPS zoeken, zoals navigeren op de kaart.

U hebt de keuze uit:

l Geen

l Intern GPS

l Trimble GPS/GNSS kaart

l Aangepast

Bij gebruik van Bluetooth draadloze techniek voor het verbinden van de bedieningseenheid met
een Aangepaste extra GNSS ontvanger, drukt u in Trimble Access menu op Instellingen / Verbinden
/ Bluetooth en daarna selecteert u de ontvanger in het veld Verbind met extra GPS. Voorheen werd
de verbinding gemaakt door het apparaat te selecteren in het veld Verbind met GPS rover.

Wanneer u het ontvanger type in GPS zoeken selecteert, moet u Trimble GNSS of Extra GPS
selecteren. De instellingen voor de extra GPS ontvanger zijn direct toegankelijk vanuit het scherm
GPS zoeken via de softkey Aux. U kunt de ontvanger ook selecteren via het menu Instellingen /
Verbinden.

NTRIP bronnentabel met FKP mountpoint filtering
De bronnentabel filtering voor FKP (RTCM)metingen geeft nu ook mountpoints met formaten die
"FKP" bevatten weer, naast "SAPOS" en "ADV".

Antenne type instelling
Als u met een modulaire Trimble GNSS ontvanger verbonden bent en er geen meting actief is, kunt u
nu het antenne type in het scherm GNSS antenne veranderen.

RTCM coördinatensysteem
Wanneer u een RTCM coördinatensysteem in de job geselecteerd hebt en vervolgens een
meetmethode selecteert die geen RTCM coördinatensysteem informatie via de dataverbinding
levert, verschijnt er nu een waarschuwing.
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Attributen van basiscodes gebruiken
U kunt nu de attributen van basiscodes configureren via het scherm Jobs / Eigenschappen van job /
Extra instellingen. Voorheen was dit alleen mogelijk via het scherm Meet codes Opties.

De instelling Gebruik attributen van basiscode biedt demogelijkheid een code zoals "Hek" met
attributen te configureren en daarna de codes Hek1, Hek2, enz. te gebruiken, die de attributen van
de basiscode "Hek" gebruiken.

Namen van DXF entiteiten bevatten nu ook layer naam
In een DXF bestand is de naam van de entiteit nu de eerste 8 tekens van de naam van de layer,
gevolgd door een spatie en vervolgens het regelnummer van de entiteit in het DXF bestand.
Hierdoor kan een bepaalde geselecteerde entiteit gemakkelijker op de kaart worden herkend.
Eerder was de naam van de entiteit de naam van het DXF bestand, gevolgd door het regelnummer.

Uitzetten t.o.v. een DTM
Bij het uitzetten van een alignement met een horizontale constructie offset bevindt de gemelde
uitgraaf/ophoog waarde t.o.v. het DTM zich nu op de positie die geselecteerd is om uit te zetten.
Voorheen was de uitgraaf/ophoog waarde altijd t.o.v. het DTM op uwhuidige positie.

Afstand berekenen nu beschikbaar in het Cogo menu
U kunt nu de functie Bereken afstand vanuit het Cogomenu selecteren. Voorheen was de functie
Bereken afstand toegankelijk via het scherm Cogo / Rekenmachine.

Afstanden of azimuts m.b.v. opgegeven punten in gekoppelde bestanden
berekenen
U kunt de afstand tussen twee punten in een afstand veld berekenen, of een azimut m.b.v. twee
punten in een Azimut veld berekenen, door de namen van de punten uit de job of uit gekoppelde
bestanden in te voeren. Voorheen ondersteunde deze functie alleen punten in de job.

Hiervoor voert u de puntnamen in het afstand ofAzimut veld in, gescheiden door een liggend
streepje. Om bijvoorbeeld de afstand tussen punten 2 en 3 te berekenen, voert u "2-3" in.

Deze methode werkt met de meeste alfanumerieke puntnamen, maar niet met puntnamen die zelf al een
liggend streepje bevatten.

Snijdende hoeken berekeningen bevatten nu afstanden
Wanneer u Bereken azimutm.b.v. een Snijdende hoeken Cogo berekening uitvoert, worden de
afstanden tussen de drie punten die de hoek definiëren nu weergegeven naast de berekende azimut
en hoek.

Updates van coördinatensysteem database

l Wijzigingen in Griekse coördinatensysteem definities

ll TM07 en TM87 definities bijgewerkt

l Nieuwe HEPOS_GGRS87 datum en Greece87.sgf shift grid toegevoegd en op de nieuwe
HEPOS_GGRS87/TM87 zone definitie toegepast.
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l De 'ITRF to NAD 1983 (2011)' datum is gedupliceerd, zodat die ook beschikbaar is als 'NAD 1983
(2011)'.

l NieuwNoors geoïdemodel, gerefereerd door de Noorse coördinatensysteem zones.

l Nieuw geoïdemodel, gerefereerd door de Tsjechische en Slowaakse Krovak
coördinatensysteem zones.

Opgeloste problemen
l Kaart: De volgende problemen met de kaart zijn nu opgelost:

ll De lijnen getekend voor gladde curven liepen niet altijd door grondslagpunten heen.

l De kleur van boog, lijn en alignement labels kwam niet overeen met de instelling van
Labelkleur in het Opties scherm van de kaart.

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

ll Scanpunten verdwenen van de kaart bij meten van een nieuw punt.

l Het positie dradenkruis werd niet bijgewerkt tijdens het uitvoeren van een continue topo
meting.

l Een raster achtergrondafbeelding werd niet naar de juiste positie op de kaart verplaatst
nadat u het coördinatensysteem van de job had gewijzigd.

l Het selecteren van punten is nu betrouwbaarder.

l Het symbool dat uw huidige positie aanduidde, hield geen rekening met de antenne
hoogte. Dit was alleen een weergaveprobleem en was op de 3D kaart alleen zichtbaar als
de kaart werd geroteerd. Alle numerieke waarden waren correct.

l Verbeterde werking van de 3D kaart bij werken met jobs die een groot aantal punten
bevatten en waarbij het bij sommige DXF bestanden lang duurde om ze te laden.

l Null attribuutwaarden exporteren: een probleem waarbij attributen met null-waarden als
vraagteken werden geëxporteerd, is nu opgelost. Attributen met null-waarde worden in
Trimble Access nog steeds door een "?" weergegeven, maar worden nu zonder inhoud (blanco)
geëxporteerd.

l Besturingscodes in feature bibliotheek: een probleem waarbij het veld Controlecode actie
werd ingesteld op Onbekende actie voor een feature en attributen bibliotheek (.fal), is nu
opgelost. Dit was een probleem bij besturingscodes in een bestaande bibliotheek of een nieuw
toegevoegde besturingscode.

l Meet codes: een probleem waarbij standaard het schermtoetsenbord verscheen bij gebruik
van de Code knop om meerdere codes in te voeren, is nu opgelost. Dit probleem deed zich
alleen voor op de Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X en Trimble Slate bedieningseenheden.

l Foto attributen: een probleem waarbij foto attributen automatisch werden ingevuld met de
namen van eerder gebruikte afbeelding bestanden is nu opgelost.

l Codes meten met foto attributen: een probleem waarbij het opslaan van een punt met een
code die een foto attribuut bevatte wel een minuut kon duren, is nu opgelost. Dit was alleen
een probleem als u een andere naam dan de standaard naam voor de foto gebruikte, of
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wanneer u voor het maken van de foto de camera instellingen zodanig had geconfigureerd dat
u de foto kon bekijken alvorens de camera applicatie werd gesloten.

l Notities intoetsen: een probleem bij het toevoegen van notities aan het volgende gemeten
punt, waarbij eerder gebruikte notitietekst toegevoegd werd aan de tekst in de nieuwe notitie,
is nu opgelost.

l Projectie shift grid: een probleem waarbij in de foutmelding dat het projectie shift grid
bestand niet op de bedieningseenheid kon worden gevonden niet de naam van het
ontbrekende bestand werd vermeld, is nu opgelost.

l DTM uitzetten: een probleem waarbij het instellen van het veld Code als uitgezet op het
formulier Opties op 'Laatst gebruikte code' niet werkte bij ingetoetste codes is nu opgelost.

l Alignement uitzetten: een probleem waarbij het scherm Uitzetten niet correct werd
georiënteerd t.o.v. de referentie azimut bij het starten van uitzetten in de Plattegrond
weergave is nu opgelost.

l Trimble Access menu op Trimble Slate: een probleem waarbij de volgorde van de opties in het
Trimble Access menu veranderd was, is nu opgelost. Dit probleem deed zich alleen voor op de
Trimble Slate Bedieningseenheid en is er in Trimble Access versie 2014.10 ingeslopen.

l Teller terugzetten: een probleem bij het meten van een waargenomen grondslagpunt met
auto punt-opslaan en te veelt tilt waarschuwing ingeschakeld, waarbij de tellers niet terug
werden gezet als het punt werd weggedaan, is nu opgelost.

l Waarschuwing voor te veel beweging: een probleem waarbij de waarschuwing "Te veel
beweging" op de statusregel verscheen nadat u een GNSS punt had gemeten, is nu opgelost.
De waarschuwing verscheen wanneer u attributen voor het punt aan het invullen was.

l Waarschuwing voor te veel tilt: een probleem waarbij het dialoogvenster Te veel tilt
verscheen nadat u de waarneming had opgeslagen bij het meten van een gecompenseerd punt
met tilt auto-meten ingeschakeld, is nu opgelost.

l Gecompenseerde punten: De volgende problemen zijn nu opgelost

ll Soms verscheen er ten onrechte een melding "te veel beweging" bij het starten van een
gecompenseerd punt meting.

l Er verschijnt nu een melding "te veel beweging" als de tilt meer dan 4 cm t.o.v. de
oorspronkelijke positie is.

l V10 eBubble: een probleem waarbij de gevoeligheid van de eBubble niet correct geschaald
werd t.o.v. de schermresolutie van de Trimble Tablet is nu opgelost. Dit was alleen een
weergaveprobleem.

l GNSS controlepunten: een probleem waarbij geen delta's bij GNSS controlepunten werden
opgeslagen, is nu opgelost.

l Continue offsets: een probleem waardoor null coördinaten werden opgeslagen bij gebruik van
continue offsets is nu opgelost.

l xFill: een probleem waarbij xFill niet ingeschakeld werd in RTCM metingen die direct op CMR
metingen volgden waarin xFill uitgeschakeld was, is nu opgelost.
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l xFill in netwerk RTK metingen: er zijn wijzigingen aangebracht om de overgang naar de xFill
modus te verbeteren als de basisstation dataverbinding onverwacht verbroken wordt. Tik op
Doorgaan in het pop-up dialoogvenster om demeting in xFill modus voort te zetten.

l Laser hoogte: een probleem waarbij, na wijzigen van de laser hoogte in het scherm Bekijk job,
de hoogte pas voor betreffende laserpunten aangepast werd nadat u de job opnieuw had
geopend, is nu opgelost.

l Attributen scherm: een probleem waarbij het scherm Attributen niet correct werd gesloten
wanneer u een attribuut wegdeed bij het meten van een punt in een GNSS meting is nu
opgelost.

l Dataverbinding opties: een probleem waarbij ten onrechte de optie Intern modem ontvanger
in het scherm Basis dataverbinding opties verscheen wanneer u een inbel dataverbinding aan
het configureren was, is nu opgelost. De optie Intern modem ontvanger is nog wel beschikbaar
in het scherm Rover dataverbinding opties.

l GSM netwerk verbinding: een probleem waarbij het kiezen van een circuit-geschakelde data
oproep via een 3G GSM netwerk bij de eerste poging mislukte, is nu opgelost.

l SIM-kaart in Tablet: een probleem waarbij Trimble Access geen waarschuwing weergaf als er
geen SIM-kaart geplaatst was wanneer u een Internet verbinding op een Trimble Tablet startte,
is nu opgelost.

l Nieuwe base gedetecteerd:wanneer er tijdens een netwerk RTK meting een nieuwe base is
gedetecteerd (bijv. wanneer het netwerk het virtuele referentiestation (VRS) dichter bij de rover
heeft geplaatst) en het fysieke referentiestation (PRS) waar de rover het dichtst bij is hetzelfde is
als het station dat in gebruik was voordat de nieuwe base werd gedetecteerd, wordt de juiste
base antenne hoogte voor het PRS nu in de job geschreven nadat het proces van de nieuwe
base detectie en het wisselen voltooid is.

l Afstand offset instellingen: bij het meten van een topo punt in een conventionelemeting was
er een probleem waarbij sommige opties dubbel werden weergegeven in het Afstand offset
keuzemenu, dat nu opgelost is.

l Afstand in TRK: een probleem waarbij de waarneming waarden soms knipperden als het
instrument in TRK modus was, is nu opgelost.

l Punten op een vlak meten: een probleem waardoor null-posities konden worden opgeslagen
voor punten gemeten op een vlak, is nu opgelost. Voorheen, als de optie Bekijken voor
opslaan uitgeschakeld was, werden de gemeten hoeken naar het gedefinieerde vlak niet
geactualiseerd, waardoor het kon gebeuren dat er null-posities werden opgeslagen.

l Lege puntnaam voor Vrije standplaats: een probleem bij het invoeren van de naam van een
punt dat geen coördinaten heeft in het scherm Vrije standplaats, dat ervoor zorgde dat het
schermMeet puntwel verscheen, maar het puntnaam veld leeg was, is nu opgelost.

l TSC3 verbinding met M1 of M3: een probleem waarbij de verbinding van een TSC3met een
M1 ofM3 instrument soms uitviel tijdens de standplaats instelling, is nu opgelost.

l Geëxporteerde MT1000 hoogte waarden: geringe verschillen zijn verholpen in de hoogte van
punten weergegeven in Trimble Business Center, die waren berekend uit metingen met een
MT1000 in semi-actievemodus.
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l Geïntegreerde meting: De volgende problemen bij het uitvoeren van een geïntegreerdemeting
zijn opgelost:

ll de puntnaam en code werden niet gekopieerd van Vrije standplaats (conventioneel) naar
Meet punt (GNSS) bij meten vanaf een onbekend achterslag/voorslag punt in Vrije
standplaats.

l De optie auto-meten GNSS werkte niet naar behoren.

l De optie Station hoogte is nu beschikbaar in het menuMeten. Deze optie ontbrak in
Trimble Access versies 2014.xx.

l V10 eBubble: een probleem waarbij de eBubble voor de V10 imaging rover soms niet werd
vernieuwd na afkoppelen en opnieuw verbinden van de V10, is nu opgelost.

l V10 foto map: een probleem waarbij de naam van de automatisch aangemaakte foto map
onjuist was als er een speciaal teken in de naam van de job of submap van de Trimble Data/
[gebruikersnaam]map gebruikt was, is nu opgelost. Als de job V10 data bevatte, betekende dit
dat het importeren van de data in Trimble Business Center niet zoals verwacht werkte en de
afbeeldingen als mediabestanden werden geïmporteerd in plaats van verbonden met de
fotostations.

l Trimble V10 antenne hoogten met R-serie postprocessed metingen: bij gebruik van een
Trimble R8s, R8, R6 of een R4met data loggen ingeschakeld voor postprocessing, in combinatie
met een V10, wordt de antenne hoogte in he tT02 bestand nu gereduceerd tot APC hoogte.

l Verbinding met instrument valt uit bij vastleggen van een V10 panorama: een probleem
waarbij de verbinding met een conventioneel instrument uitviel bij het vastleggen van een
panoramam.b.v. de V10 is nu opgelost.

l Help: een probleem waarbij Help onderwerpen en de Help index werden verborgen achter
sommige schermen in de Trimble Access software, is nu opgelost.

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

ll Een gegeorefereerde afbeelding aan de kaart koppelen.

l Een kalibratiepunt meten dat een gekoppeld DXF punt als grid puntnaam gebruikt.

l Het schermMeet codes herhaaldelijk bekijken en verlaten.

l Een tweede K1meting naar een oriëntatie achter opslaan in plaats van de K2meting bij het
uitvoeren van een auto K1/K2 standplaats instelling.

Pipelines

Nieuwe functies en kenmerken

Foto's aan de stuklijst of gemeten buisleiding punten toevoegen
U kunt nu een foto maken en de naam daarvan probleemloos in de stuklijst invoegen. Foto's
kunnen worden gemaakt met de camera van een TSC3 of Tablet, ofm.b.v. een ondersteunde SDHC-
compatibele digitale camera en een Eye-Fi card.
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Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp "Foto's aan de stuklijst of gemeten buisleiding
punten toevoegen" in de Buisleidingen Help.

Stuklijst aanmaken en ingevoerde waarden met buisleiding manifest bestand
vergelijken
U kunt nu een stuklijst bestand aanmaken en door de Pipelines software elk nieuw ingevoerd
stuklijst item laten vergelijken met een overeenkomstig item in het manifest van een
buizenfabrikant. Deze functie biedt demogelijkheid stuklijst attributen zonder fouten te verzamelen
en deze snel en gemakkelijk te laten vergelijken met het manifest, zodat fouten in de data van de
stuklijst of het buisleiding manifest direct worden gesignaleerd. Wanneer u waarden in het stuklijst
bestand invoert, slaat de software die direct op als ze overeenkomen, maar geeft een waarschuwing
weer als de nieuwe stuklijst waarden verschillen van het manifest. Als u de waarden ingevoerd in het
stuklijst bestand accepteert, wordt er een notitie m.b.t. de verschillen aan het job bestand
toegevoegd.

Deze optie kunt u configureren in het scherm Jobs / Buisleiding opties .

Buisleiding dekking berekenen m.b.v. buisleiding alignement
U kunt nu de buisleiding dekking berekenen vanaf het gemeten punt naar een maaiveldhoogte
geïnterpoleerd uit het verticale alignement van de buisleiding. Definieer het buisleiding alignement
bijvoorbeeld door alignement punten in te toetsen die zijn gemeten bij niveauveranderingen in de
route. De hoogte van de punten definieert het verticale alignement.

Om het verticale alignement van de buisleiding te gebruiken om de buisleiding dekking te
berekenen, selecteert u demethode Buis alignement gebruiken in de groep Buis dekking wanneer u
de buisleiding opties configureert.

Buisleiding dekking instellingen nu in het scherm Buisleiding opties berekenen
Bij het definiëren van buisleiding dekking instellingen kunt u nu de standaard maaiveldpunt opties
instellen in het scherm Jobs / Buisleiding opties. Voorheen waren deze opties alleen beschikbaar
tijdens het meten van een buisleiding punt.

Verbeteringen

Verbeteringen in het streng toewijzingen scherm voor verbeterde werkmethode
Om dewerkmethode te verbeteren, zijn de volgende wijzigingen aangebracht in het streng
toewijzingen scherm:

l De velden Streng achter ID en Streng vóór ID zijn nu omgewisseld, zodat het veld Streng
achter ID zich nu aan de linkerkant bevindt en het veld Streng vóór ID rechts.

l De stroomaf-/stroomopwaarts richtingpijlen zijn omgewisseld, zodat de stroomafwaarts pijl
naar links wijst en de stroomopwaarts pijl naar rechts.

l Met behulp van de nieuwe softkeyWissel kunnen de waarden Streng achter ID en Streng vóór
ID nu omgewisseld worden. Dit biedt een gemakkelijkemanier om de streng ID's om te
wisselen wanneer een deel gelaste buis dat bij het strengen toewijzen in de ene richting wees,
wordt omgedraaid wanneer het op de hoofdbuis wordt aangesloten.
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l De softkeys Vorige en Volgende zijn nu altijd aanwezig en brengen u naar de volgende resp.
vorige streng toewijzing record dat in de buisleiding is gebruikt. De volgorde van de streng
toewijzing records wordt bepaald door de ID's die zijn ingevoerd in de velden Streng achter ID
en Streng vóór ID. Voorheen werden de streng toewijzing records weergegeven in de volgorde
waarin ze verzameld waren.

Automatisch vastleggen van afstand tot corridor grenzen
Bij het meten van buisleiding punten met een gedefinieerde corridor worden de afstanden van het
gemeten punt naar de linker en rechter grens van de corridor nu in de job vastgelegd. Selecteer
Bekijk job of Punt manager om dewaarden te bekijken.

Maximum afstand van buisleiding tot maaiveldpunt
Bij het berekenen van de buisleiding dekking t.o.v. een maaiveldpunt kunt u nu eenMaximum
afstand van buisleiding tot maaiveldpunt opgeven. Tijdens de buisleiding revisiemeting geeft de
software een waarschuwing weer als de afstand van de gemeten positie naar het maaiveldpunt de
ingestelde waarde overschrijdt, maar u kunt het punt dan wel opslaan. Er wordt dan een notitie
record aan de job toegevoegd, waarin de afstand tot aan het maaiveldpunt is vermeld.

Afstand berekend tussen punten onafhankelijk van gebruikte code
Bij het meten van als-gebouwd buisleidingpunten berekent de software de afstand tussen het
zojuist gemeten punt en het vorige gemeten punt waar het streng vóór of streng achter attribuut
aan hetzelfde streng ID refereert. In deze versie van Pipelines kunnen de twee punten verschillende
codes hebben, bijv. Las en Los uiteinde. Voorheen moesten de twee punten dezelfde code hebben
om de afstand te berekenen.

Automatisch opslaan van het stuklijst en streng toewijzing bestand
Om het aanmaken of controleren van een stuklijst of streng toewijzing bestand te
vergemakkelijken, werkt de Pipelines software de bestanden nu automatisch bij wanneer u er
veranderingen in aanbrengt

Er verschijnt een waarschuwing wanneer het stuklijst bestand op de
bedieningseenheid vervangen is
Wanneer de stuklijst of streng toewijzing bestanden door meerderemeetploegen worden
gewijzigd, worden de bestanden op kantoor samengevoegd en worden nieuwemaster stuklijst
bestanden naar demeetploegen verstuurd. Als de functies voor het updaten van het stuklijst of
streng toewijzing bestand in de Pipelines software geopend zijn wanneer deze bestanden worden
bijgewerkt, herkent de software nu dat het oorspronkelijk geladen stuklijst bestand verschilt van de
bestanden die nu op de schijf aanwezig zijn. Uwordt gevraagd het hoofdmenu van Pipelines te
verlaten en vervolgens het scherm Stuklijst opnieuw te openen om de nieuwe, samengevoegde
stuklijst bestanden te gebruiken.

Er verschijnt een waarschuwing wanneer een zojuist geselecteerde objecten
bibliotheek geen gekoppelde attributen bevat
Wanneer u een andere objecten bibliotheek selecteert voor een job waarin al attributen opgeslagen
zijn, controleert de software of de zojuist geselecteerde objecten bibliotheek de vereiste
gekoppelde attributen bevat en geeft een waarschuwing weer dat u die attributen mogelijk niet
meer kunt wijzigen.
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Verbeterde bewerking van buisleiding attributen in Bekijk job
Het scherm Jobs / Bekijk job biedt nu volledige toegang tot de buisleiding attributen, zodat u die
kunt bekijken en indien nodig wijzigen, o.a. een foto aan het punt toewijzen. Aangebrachte
wijzigingen worden nu in de buisleiding data record voor het gemeten punt en in het streng
toewijzing bestand weergegeven, indien van toepassing. Voorheen konden buisleiding attributen
slechts in beperktemate worden bewerkt en werden wijzigingen niet weergegeven in de buisleiding
data record voor het gemeten punt of in het streng toewijzing bestand.

Verbeterde presentatie van buisleiding-specifieke details in Bekijk job
De indeling van de buisleiding dekking details en positiewaarden in Jobs / Bekijk job is nu verbeterd,
zodat die beter leesbaar is.

De dekking, positie en corridor afstand waarden worden nu met de bijbehorende eenheid
weergegeven. Eerder verschenen deze waarden in meters.

Controleren op dubbele kolomnamen in het stuklijst bestand
Wanneer u het stuklijst bestand selecteert, controleert de software dit nu op dubbele kolomnamen.

Softkey Verwijderen uit schermen Stuklijst aanmaken en Stuklijst controleren
verwijderd
U kunt een streng record nu niet meer uit een stuklijst bestand verwijderen. Het beheren van
strengen die uit de stuklijst verwijderd zijn m.b.v. het hulpprogramma voor het samenvoegen van
stuklijst bestanden blijkt technisch zeer moeilijk, zodat het veiliger was demogelijkheid om records
in het veld uit de stuklijst te verwijderen eruit is gehaald en dit proces waar nodig op kantoor te
laten uitvoeren.

Opgeloste problemen
l Weergave van verboden zone: een probleem waarbij de verboden zone altijd op de kaart werd

weergegeven als de corridor limieten waren gedefinieerd door een polygoon bestand dat ook
op weergave op de kaart was ingesteld, is nu opgelost. De weergave van de verboden zone op
de kaart wordt nu afzonderlijk van de corridor weergave instellingen bepaald.

l Onjuiste velden weergegeven: een probleem bij het controleren van de stuklijst, waarbij
sommige velden onjuist werden weergegeven, is nu opgelost. Dit was alleen een probleem als
de stuklijst waarden bevatte die enkele of dubbele aanhalingstekens bevatten, of u bij
controleren van de stuklijst een waarde invoerde die enkele of dubbele aanhalingstekens
bevatte. In sommige gevallen kon dit leiden tot een applicatiefout bij het meten van buisleiding
punten.

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

ll Buisleiding punten meten m.b.v. een gekoppeld CSV bestand dat een code bevat die gelijk
is aan de code gebruikt voor het gemeten punt.
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Roads

Nieuwe functies en kenmerken

Extra methode voor het toevoegen van een schuine zijde aan een LandXML weg
Als het laatste punt in elk dwarsprofiel een scharnierpositie voor een schuine zijde voorstelt, biedt
de nieuwe optie Schuine zijde aan laatste punt in dwarsprofiel toevoegen demogelijkheid aan dit
punt uitgraaf en ophoog schuine zijde waarden toe te voegen, inclusief een uit te graven greppel. Er
kan een schuine zijde voor zowel de linker- als de rechterkant van het dwarsprofiel worden
gedefinieerd.

Verbeteringen
l Bij het inmeten van een weg wordt het grafische selectiescherm niet meer opnieuw

georiënteerd om de oriëntatie ervan gelijk te maken met die van het inmeetscherm.

l Bij het uitzetten van een alignement met een horizontale constructie offset bevindt de gemelde
uitgraaf/ophoog waarde t.o.v. het DTM zich nu op de positie die geselecteerd is om uit te
zetten. Voorheen was de uitgraaf/ophoog waarde altijd t.o.v. het DTM op uwhuidige positie.

l Bij het bekijken van een alignement dat een verticaal alignement bevat, wordt de hoogte nu
weergegeven. Voorheen werd de hoogtewaarde altijd als null (?) weergegeven.

Opgeloste problemen
l Precieze hoogte: De volgende problemen zijn nu opgelost bij het inmeten van een weg m.b.v.

een geïntegreerdemeetmethodemet Precieze hoogte geselecteerd en bij meten t.o.v. een
string of een station op een string:

ll De uitzetdelta waarden worden nu in de job opgeslagen. Voorheen waren de waarden bij
het bekijken van de job null (?).

l De coördinaten van de GNSS meting voor de gecombineerde uitgezet-punt record worden
nu in de job opgeslagen. Voorheen waren deze bij het bekijken van de job of bekijken van
de punten in de Punt manager null (?).

Deze problemen deden zich alleen voor in Trimble Access versie 2014.20.

l Zuid azimuts: De volgende problemen bij het inmeten van een weg met de optie Zuid azimut
geselecteerd zijn nu opgelost:

l Als de optie Cogo instellingen / Grid coörd. op Toenemen in Zuidwest ingesteld is en de
opties Zuid azimut en Kompas geselecteerd zijn, blijft het uitzetscherm nu correct
georiënteerd. Eerder werd het 180° gedraaid, hoewel dit alleen een weergaveprobleem was
en de weg nog wel correct kon worden uitgezet.

l Als de optie Cogo instellingen / Grid coörd. op Toenemen in Noordoost ingesteld is en de
opties Zuid azimut en Kompas geselecteerd zijn, blijft het uitzetscherm nu correct
georiënteerd. Eerder werd het 180° gedraaid.

l Als de optie Cogo instellingen / Grid coörd. op Toenemen in Noordoost ingesteld is en de

Trimble Access software versie 2015.10 publicatie informatie 21



optie Zuid azimut geselecteerd is, vallen de geselecteerde string of het station op de string
en het doel in het uitzetscherm nu samen. Voorheen was dat niet het geval, hoewel ze wel
werden samengevoegd wanneer u naar het doel toe navigeerde en werd de juiste positie
uitgezet.

l Als de optie Cogo instellingen / Zuid azimut geselecteerd is, zijn de azimut waarden in het
rxl bestand nu in termen van de vastgelegde coördinaten in het bestand.

l 3D bekijken: een probleem waarbij de blauwe cirkel die demomenteel geselecteerde positie
aanduidt niet werd weergegeven, is nu opgelost. Dit was alleen een probleem als u daarvóór 3D
rit had gebruikt.

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

ll Tijdens het bekijken van een GENIO weg die twee strings bevat een positie op één van die
strings selecteren.

Tunnels

Verbeteringen

Verbeterde werkwijze bij handmatig meten van punten
Bij het meten en opslaan van een punt blijft het gemeten punt niet meer geselecteerd nadat het is
opgeslagen. In plaats daarvan toont de software de softkey Opsl. en is die klaar om het volgende
punt temeten. In eerdere versies van de software werd het punt na opslaan geselecteerd en was de
software in wijzig modus.

Opgeloste problemen
l Handmatig meten: een probleem waarbij de Station, Overgraven/Ondergraven en Delta

station waarden als null werden weergegeven bij het inmeten van een tunnel m.b.v. de optie
Handmatig meten is nu opgelost.

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

Ondersteuning van Trimble R8s ontvanger
Verbind een Trimble R8s ontvanger met een desktop computer of Tablet en gebruik vervolgens
Trimble Installation Manager om:

l firmware, opties en radio instellingen voor de verbonden ontvanger te updaten.

l garantiegegevens en eigenschappen van het apparaat op het tabblad Ondersteunende
informatie te bekijken.

l U kunt meer opties die beschikbaar zijn voor de verbonden R8s ontvanger op het tabblad
Upgrade opties bekijken. Om een ofmeer van deze opties aan te schaffen, neemt u contact op
met uw Trimble dealer.

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.

l De installatie status van componenten getoond op het tabblad Updates installeren wordt als
volgt aangeduid:

ll geeft aan dat er verplichte componenten zijn die moeten worden geïnstalleerd.

l geeft aan dat er nieuwere versies beschikbaar zijn, of dat de component optioneel is
en niet is geïnstalleerd.

l geeft aan dat de nieuwste versie geïnstalleerd is, inclusief evt. optionele of verplichte
componenten.

l weergegeven tijdens de installatie en geeft aan dat de nieuwste versie is nu
geïnstalleerd.

l Tekst die rood gemarkeerd is, geeft aan dat de component niet correct geïnstalleerd is.

l (X.Y MB) geeft de download grootte van de component aan. Een blanco download grootte
betekent dat er geen nieuwere versie van de component beschikbaar is.

Voor meer informatie raadpleegt u de Trimble Installation Manager Help.
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Trimble Installation Manager offline gebruiken
Met de offline versie van Trimble Installation Manager kunt u nu zowel de R8s ontvanger updaten
als bedieningseenheden waarop Trimble Access software draait.

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.

AccessSync

Verbeteringen

Waarschuwing als het FSOXML bestand een fout bevat
Wanneer u op de bedieningseenheid een File Synchronization Options XML (FSOXML, bestanden
synchronisatie opties) bestand gebruikt om te bepalen hoe er met dubbele bestanden wordt
omgegaan, geeft AccessSync nu een waarschuwing weer als het FSOXML bestand opmaakfouten
bevat, waardoor AccessSync de opties in het bestand niet kan toepassen.

GNSS Planning

Opgeloste problemen
l Een probleem waarbij er een applicatiefout optrad als de regio instellingen werden ingesteld op

een regio waar een komma als decimaalteken wordt gebruikt (zoals Nederland) is nu opgelost.

Eisen m.b.t. software en hardware
De Trimble Access software versie 2015.10 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) 3.50
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Trimble ontvanger Versie

Trimble R10 5.00

Trimble R8s 4.94

Trimble R8-4, R8-3 5.00

Trimble R6-4, R6-3 4.93

Trimble R4-3, R4-2 4.93

Trimble R7 5.00

Trimble R5 4.93

Trimble NetR9 Georuimtelijke 5.00

Trimble Geo7X 4.95

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 E1.0.67

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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