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Trimble Access ProgramvaraVersion 2015.10
Detta avsnitt ger information om programmet Trimble® Access™ version 2015.10.

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 2015.10 av programvaran Trimble Access måsteman ha ett giltigt
garantiavtal t.o.m. 1 April 2015.

När du uppgraderar till version 2015.10med Trimble Installation Manager laddas en ny licensfil ned
till din enhet.

Att uppdatera kontorsprogramvaror
Vid uppgradering till 2015.10 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.
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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.
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Trimble Access

Ny hårdvara som stöds

Trimble S5/S7/S9 totalstation
Trimble Access version 2015.10 stöder nu den nya serien Trimble totalstationer.

Trimble R8s Mottagare
Trimble Access version 2015.10 stöder Trimblemottagaren R8s .

Stöder modulbaserad laseravståndsmätare för Geo7X
Nu stöder Trimble Access version 2015.10modulbaserad laseravståndsmätare för Trimble Geo7X
handheld.

För att kunna använda en Geo7Xmed Trimble Access version 2015.10, måste operativsystemet för Geo7X
vara version 6.7.16.64960 eller senare. Uppdatera operativsystemet på
www.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx och tryck därefter på Support.

Generell Mätning

Nya funktioner

Förbättrad skanningsprocess
Trimble Access version 2015.10 kombinerar och förbättrar de främsta skanningsfunktionerna som
fanns i Trimble VX series och S series för att ge en modellbaserad skanningsprocess som gör det
möjligt att skanna en area på ett horisontellt, vertikalt eller lutande plan. De nya
skanningsfunktionerna finns på alla totalstationer som har VISION-teknologi.

Det går nu att granska skanningspunkter i Kartan på alla kontrollenheter som har programvaran
Generell Mätning . Tidigare kunde de bara visas på Trimble Tablet. För att granska skannpunkter i
kartan välj Skanna filpunkter från kartfunktionen Filter.

Ytskanning är fortfarandemöjligt på alla totalstationer som inte har VISION-teknologi.

Förbättringar av Trimble VISION för S5/S7/S9
Trimble Access version 2015.10 har förbättrade inställningar av ljusstyrka och vitbalans, samt olika
motivtyper för att förbättra kvaliteten i bilder och video. Ytterligare framhäver funktionen HDR
detaljer i för motiv där det finns stora kontrastskillnader.

För ytterligare information se avsnittet "Kamera Optioner" och "Panorama" iHjälpguiden för
Generell Mätning.

Addera information på bilder tagna med Trimble VISION
Man kan nu addera ett informationsruta längst ner på bilder tagna med ett instrument som har
Trimble VISION™. I skärmen Video Optioner kan man markera de fält man vill ha i
informationsrutan, där punktnamn, kod och tidstämpel är inkluderat.
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Optionen Annotera snapshotfinns endast tillgänglig om funktionen Snapshot på mätning är
aktiverad.

För ytterligare information se avsnittet "Annotera Snapshot " iHjälpguiden för Generell Mätning.

Rita på bilder
Det går nu att rita på bilder för att markera problem och lägga till kommentarer. Använd
verktygsfältet Rita för att lägga till frihandsarbete, linjer, rektanglar, ellipser och text.

Verktygsfältet "Rita" är tillgängligt när man granskar en bild i:

l Jobb / Granska jobb

l I fönstret Video när man tagit bilden med optionen Snapshot

Det går inte att rita på HDR-bilder eller bilder tagna med en Trimble V10 kamera-rover.

För ytterligare information se avsnittet "Rita på en bild " iHjälpguiden för Generell Mätning.

Tilt- och eBubbla-stöd för målet Trimble Active Track 360
Målet Trimble Active Track 360 (AT360) i kombination med Trimble Access stöder nu funktionen
eBubbla och det är möjligt att registrera lutningsinformationen. Med funktionen eBubbla kan du
säkerställa att målet är nivellerat när du i en konventionell mätning mäter punkter. Registrering av
lutningsavståndet vid varje observationsregistrering ger användbar information om positionens
kvalitet och om stången var lodrätt vid mätningstillfället.

För att använda eBubblan i AT360måste kontrollenheten vara ansluten till målet med Bluetooth.
När det aktiva målet är anslutet till kontrollenheten:

l är eBubblan tillgänglig. Använd eBubblan för att kontrollera att målet är nivellerat. Tiltvinkel
och tiltavstånd registreras för varje punktmätning.
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l Ändring avMål-ID i programvaran uppdaterar automatiskt inställningarna för mål-ID på det
aktiva målet, och vice versa.

För ytterligare information se avsnittet "Mål-tracking " iHjälpguiden för Generell Mätning.

Trimble Slate Kontrollenhet Konventionell mätning
Nu stöder Trimble Slate Kontrollenhet att man ansluter till ett instrument för en konventionell eller
Integrerad mätning om man har Trimble Access - Generell Mätning Begränsade till Heltäckande
Uppgraderingslicenser (P/N TA-OPT-ADVUPG).

xFill-RTX
Trimble xFill använder RTX-teknologi för att överlappa kommunikationsavbrott med
korrektionskällan. Precisionens försvagning stannar på samma nivå som den pågående Precision
RTX-lösningen. Det innebär att du kan arbeta utan störningar när du rör dig mellan två områden
med radiotäckning.

För att uppnå denna xFill-prestanda måste du använda en Trimble R10 GNSS-mottagare och ha
tillgång till tjänsten Trimble Centerpoint RTX.

Fältet xFill-RTX klart i fönstret Rover datalänk visas när mottagaren kan använda xFill mer än 5
minuter.

För ytterligare information se avsnittet "Rover Optioner " iHjälpguiden för Generell Mätning.

QZSS och BeiDou GNSS-konstellationer i RTX mätningar
Nu stöds användningen av QZSS och BeiDou GNSS-konstellationer i RTX-mätningar. Markera
kryssrutorna i fönstretMätprofil / Roveroptionerom RTX satelliten innehåller information för dessa
konstellationer eller om du vill använda RTX via Internet.

Utdata NMEA-meddelanden i en GNSS-mätning
Du kan nu skicka ut meddelanden i NMEA-0183 format från en port på den anslutna GNSS-
mottagaren eller från USB-Serieporten för kontrollenheten Geo7X/GeoXR. Konfigurera
meddelandets typ i skärmen för NMEA utdata i GNSS-mätprofilen. Meddelandeformat som stöds:
GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC, VTG, ZDA.

För ytterligare information se avsnittet "NMEA utdata " iHjälpguiden för Generell Mätning.

RTCM v3.2 MSM
Nu stöds sändning av RTCM v3.2MSM meddelanden från en basstation med version 5.00 eller
senare av den fasta programvaran för Trimble-mottagaren. Det innebär att du kan använda
moderna GPS-signaler, BeiDou-, QZSS-, och Galileo-satelliter i RTCM RTK-mätningar. Även den fasta
programvaran för Trimble rovermottagaremåste vara version 5.00 eller senare.

Begränsa bandbredden för externa radio-enheter
Om du är ansluten till en extern radio kan man nu ställa in bandbredden i skärmen Basdata länkför
att begränsa mängden data som skickas till radion från basen.

GNSS-basens mottagare använder värdet för att logiskt begränsa antal satellitmeddelanden så att
max. hastigheten inte överskrids. Funktionen är tillgänglig för sändningsformaten CMR+, CMRx, och
RTCM v3.x.
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För inbyggda radio-enheter behövs inga inställningar eftersom mängden data som skickas till radion
kontrolleras automatiskt.

Ange punktnamnsintervall för jobbet
Det går nu att specificera ett intervall för punktnamnen i ett jobb. Det här är användbart när man
har fler mätlag som arbetar på samma projekt och vill undvika dubblettpunkter när jobben senare
på kontoret sammanförs till ett jobb.

Det gör man genom att öppna Jobb / Jobbegenskaper, ange ett min och max punktintervall i
fönstret Ytterligare inställningar . Punktnamnen måste vara numeriska. Tal som innehåller
decimalkomma eller alfabetiska tecken ignoreras.

Definiera projektets position för koordinatsystem från en punkt i jobbet
När man anger koordinatsystem för ett jobb kan man nu trycka på skärmtangenten Position för att
använda koordinaterna för en position i jobbet att definiera Projektets plats.

Skärmtangenten Punkt är inte tillgänglig förrän det finns positioner i jobbet. När man skapar ett nytt jobb
måste man första skapa jobbet, därefter länka filer till jobbet eller mäta en ny punkt, och därefter återgå
till jobbegenskaper och redigera koordinatsystemets inställningar. Skärmtangenten Punkt är nu tillgänglig.

Kontrollkoder för rektanglar och cirklar
Tre nya kontrollkoder finns tillgängliga.

Använd För att

Starta rektangel Definiera en rektangel genom mätning:

l Två punkter med ett breddvärde

l Tre punkter där den tredje punkten definierar bredden

Starta cirkel
(mittpunkt)

Definiera en cirkel genom mätning:

l En punkt definierar mittpunkten och andra radien

l Två punkter där en punkt definierar mittpunkten och andra punkten på
cirkelns kant defnierar radien

Starta cirkel
(kant)

Definiera en cirkel genom att mäta tre punkter där varje punkt ligger på
cirkelns kant.

Exportera släta kurvor till DXF-filer
När du exporterar en DXF-fil inkluderar nu filen alla släta kurvor som finns i jobbet. Tidigare
exkluderades släta kurvor från DXF-filen.

Förbättringar

Panorama med Trimble VISION
Mätmetoden Panorama finns nu tillgänglig i menynMät . Välj detta menyalternativ när du
använder en Trimble totalstation med VISION-teknologi för att ta en panoramabild utan att göra en
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skanning.

Video på VISION-instrument stöds nu med Bluetooth-anslutningar
Programvaran Generell Mätning stöder nu video-visning från ett instrument som har Trimble
VISION när instrumentet är anslutet till kontrollenheten med Bluetooth.

Ny skala för ljusstyrka för kameran på Trimble totalstationer med VISION-teknologi
Skalan för Ljusstyrkai popup-fönstretKamera optioner är nu -5 till +5, där noll är
standardinställningen. Tidigare var skalan 1 till 10.

Förbättringar för Hårkors
Videofönstrets hårkors har förbättrats för att få ökad kontrast mot mörka bakgrunder.

När inget avstånd skickas tillbaka från instrumentet syns inte längre det innersta hårkors i
Videoskärmen . Tidigare fanns det ingen visuell indikation att hårkorsförskjutningens beräkning
baserades på senast uppmätt avstånd.

AT360 manuellt läge
Det går att använda manuellt läge om batteriet i AT360 behöver laddas och det inte finns något nytt
batteri tillgängligt. Manuellt läge ersätter det passiva läget som fanns tillgängligt i AT360 i tidigare
versioner av Trimble Access.

Förenklad hantering av eBubblan när flera tiltsensorer är anslutna
Version 2015.10 stöder tre tiltsensorer. Vilken eBubbla som visas i programmet beror på vilket läge
du befinner dig i och vilka funktioner som används. Om:

l Om det endast finns en tiltsensor ansluten visar eBubblan alltid information för denna.

l Om R10 och AT360 är anslutna (vid integrerad mätning) i GNSS-läge visar eBubblan information
för R10 och i konventinellt läge visar eBubblan information för AT360.

l Om R10 eller AT360 är anslutet tillsammans med V10, visar eBubblan alltid information för R10
eller AT360 förutom i fönstret V10 Panorama, där eBubblan visar information för V10.

Tryck på Instrument / eBubbla optioner för att öppna fönstret för eBubbla optioner för den
anslutna tiltsensorn. När man är ansluten till flera tiltsensorer kan man trycka på enhetens
skärmtangent för att öppna motsvarande fönster för eBubbla optioner. Ändring av eBubblans
inställningar för en sensor ändrar inställningarna för alla anslutna tiltsensorer.

Skärmtangent eBubbla på V10 och AT360
Nu finns en skärmtangent för eBubbla i fönstretMäta punkt när man är ansluten till en V10 eller en
AT360 och en mottagare som inte stöder tiltmätning. Använd skärmtangenten för eBubblan för att
öppna och stänga visning av eBubblan på V10 eller AT360.

Kopierade RTX-RTK offset-värden
Om jobbet innehåller RTX-RTK offsetkopierade från ett annat jobb:
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l Menyposten RTX-RTK offset finns nu alltid i skärmenMät . Denna förändring innebär att det nu
går att radera offset-värden om så behövs.

Tidigare var menyposten RTX-RTK offset endast tillgänglig om jobbet innehöll original RTK och /
eller RTX-punkter samt offset-värde.

l Registreringen för RTX-RTK offset visar originaljobbets namn intill namnen för RTX-, RTK- och
Baspunkten.

Tidigare visades värdena för de kopierade punkterna som null.

Varnar innan RTX-abonnemanget går ut
Nu visas ett meddelande vid en RTX-mätning om RTX-abonnemanget går ut eller håller på att gå ut.

Varningar innan sensorkalibrationerna för R10 går ut
Nu visas ett varningsmeddelande två dagar innan tiltkalibreringen för mottagaren R10 går ut. Tryck
på Ignorera för att ta bort meddelandet och stoppa ytterligare varningar.

När man påbörjar en mätning varnar programvaran om kalibrationen av tiltsensorerna för R10 går
ut inom två dagar.

Konfigurera en nätverksanslutning att använda det inbyggda modem på en Trimble
Tablet
Det går nu att använda GNSS-kontakter i programvaran Trimble Access för att konfigurera en
nätverksanslutning att använda det inbyggda modemet på andra generationens Trimble Tablet.
Tidigare kundeman bara konfigurera denna typ av anslutning om man använde inställningarna från
Trimble Tablet operativsystemet.

För att konfigurera anslutningEN ska du från huvudmenyn Trimble Access trycka på Inställningar /
Anslut / GNSS-kontakter. För ytterligare information se avsnittet "Ansluta till Internet " i
Hjälpguiden för Generell Mätning.

Extra GPS-mottagare
Sättet man hanterar extra GPS-mottagare har ändrats. Med en extra GPS-mottagaremenas den
inbyggda GPS-mottagaren på TSC3, Trimble Tablet och Trimble Slate, ett Trimble GPS/GNSS-kort
eller en generisk GNSS-mottagare. I tidigare versioner av programvaran styrdes dessa mottagare
från optionen Instruments /Målkontroll / GPS sök. I version 2015.10, har optionen Extra GPS
adderats till menyn Inställningar / Anslut , där man kan välja extra GPS-mottagare för funktioner
utöver GPS-Sök, t.ex. navigera i kartan.

Du kan välja från:

l Inget

l Inbyggd GPS

l Trimble GNSS-kort

l Anpassat

När man använder Bluetooth för att ansluta kontrollenheten till en Anpassad extra GNSS-mottagare
ska man trycka på Inställningar / Anslut / Bluetooth från Trimble Access menuför att välja
mottagaren i fältet Anslut till extra GPS. Tidigare gjordes anslutningen genom att välja enheten i
fältet Anslut till GPS-rover.
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När du anger typ av mottagare i GPS-Sök måste du välja Trimble GNSS eller Extra GPS.
Inställningarna för extra-GPS-mottagare kan öppnas från fönstret GPS-sökmed skärmtangenten
Extra. Man kan även markera mottagaren från menyn Inställningar / Anslut .

NTRIP källtabell filtrering monteringspunkter
Filtrering av källtabellen för FKP (RTCM)mätningar visar nu monteringspunkter med format som
innehåller "FKP", utöver "SAPOS" och "ADV".

Inställningar Antenntyp
Nu går det att ändra antenntypen om man är ansluten till en moduluppbyggd Trimble GNSS-
mottagare och när man inte kör en mätning i fönstret GNSS-antenn.

RTCM koordinatsystem
Nu visas ett varningsmeddelande om du markerat ett RTCM koordinatsystem i jobbet och därefter
valt en mätprofil som inte tillhandahåller information om koordinatsystem i RTCM-format.

Använda attribut för baskoder
Det går nu att konfigurera attributen för baskoden från skärmen Jobb / Jobbegenskaper /
Ytterligare inställningar. Tidigare kunde detta endast konfigureras från skärmen Optionsi Mät
koder.

När man använder sig av attribut för baskoden kan man ha koden "Fence" konfigurerad med
attributen, och därefter ha koderna Fence1, Fence 2, och så vidare där baskoden är "Fence".

DXF objektnamn inkluderar nu skiktnamn
I DXF-filer är nu objektnamnet de 8 första tecknen i skiktnamnet följt av ett mellanslag och därefter
linjenumret för objektet i DXF-filen. Detta underlättar identifieringen av objekt i kartan. Tidigare var
objektnamnet i DXF-filnamnet följt av linjenumret.

Utsättning relativt en DTM
När man sätter ut en poly-linje med ett horisontellt konstruktionsoffset-värde är nu skär- och
fyllvärdet relativt den digitala terrängmodellen vid positionen markerad för att sättas ut. Tidigare
var värdet för skär / fyll alltid till den digitala terrängmodellen vid din aktuella position.

Beräkna avstånd nu tillgängligt i Cogo-menyn
Man kan nu öppna funktionen Beräkna avstånd från Cogo-menyn. Tidigare öppnades funktionen
Beräkna avståndfrån fönstret Cogo / Kalkylator.

Beräkna avstånd eller azimut från angivna punkter i länkade filer
Man kan beräkna avståndet mellan två punkter i ett avståndsfält eller beräkna azimuten från två
punkter i Azimutfält genom att ange namn på punkter i jobbet eller i länkade filer. Tidigare kunde
man endast göra detta för punkter i jobbet.

För att göra detta ska man ange punktnamnen i fältet för Azimut separerademed ett bindestreck.
Om man till exempel vill beräkna avståndet mellan punkterna 2 och 3, skriver man "2-3".
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Metoden fungerar även med alfanumeriska punktnamnmen inte för punktnamn som redan innehåller
bindestreck.

Beräkningen Dela hörn inkluderar nu avstånd
När man gör Cogo-beräkningen Beräkna azimut genom Dela hörn rapporteras nu, utöver beräknad
azimut och vinkel, avstånden mellan de tre punkterna som definierar hörnet.

Koordinatsystemets databasuppdateringar

l Ändringar av Grekiska koordinatsystemsdefinitioner

ll TM07 och TM87 definitioner uppdaterade

l Nytt HEPOS_GGRS87 referenssystem och Greece87.sgf shift grid har lagts till och appliceras
till den nya zondefinitionen HEPOS_GGRS87/TM87.

l Duplicerat referenssystemet "ITRF till NAD 1983 (2011)'" att även vara tillgängligt som "NAD
1983 (2011)".

l Ny norsk geoidmodell utifrån norska koordinatsystemzoner.

l Ny norsk geoidmodell utifrån Tjeckiska och Slovakiska koordinatsystemzoner.

Lösta problem
l Karta: Följande problem för kartan är nu lösta:

ll Att linjer ritade för jämna kurvor inte alltid genomskar kontrollpunkter.

l Färgen på etiketterna för bågar, linjer och poly-linjer påverkar inte inställningarna
förEtikettfärgi skärmen Optioner.

l 3D-Karta: Följande problem för 3D-kartan är nu lösta:

ll Skanningspunkter försvann från kartan när man mätte en ny punkt.

l Hårkorspositionen uppdaterades inte när man utförde en kontinuerling detaljmätning.

l En bakgrundsbild i rasterformat fick fel position på kartan om jobbets koordinatsystem
ändrades.

l Punktmarkering är nu tillförlitligt.

l Att ikonen som indikerar din aktuella position inte inkluderade antennhöjden. Detta var
endast ett visuellt problem och syntes bara när 3D-kartan roterades. Alla numeriska
värden var korrekta.

l 3D-kartans prestanda har förbättrats när man abetar med jobb som innehåller ett stort
antal punkter och DXF-filerna tar lång tid att ladda.

l Exportera attribut med null-värde: Problemet att attribut med null-värde exporteras som
frågetecken har lösts. I Trimble Access visas attribut med null-värde fortfarande som "?" men
exporteras utan innehåll (blanka).

l Styrkoder Objektbibliotek: Problemet att fältet Styrkod åtgärd sattes tillOkänd åtgärd i ett
objekt och attributbibliotek (.fal) är nu löst. Problemet uppstod för styrkoder i befintliga
bibliotek eller nyligen adderad styrkod.
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l Mäta Koder: Problemet att skärmens tangentbord alltid visades när man använde knappen
Kod för att ange flera koder är nu löst. Detta problem påverkade endast kontrollenheterna
Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X, och Trimble Slate.

l Fotoattribut: Problemet att fotoattributen automatiskt fylldes med tidigare använda filnamn är
nu löst.

l Mäta koder med fotoattribut: Problemet att det kunde ta 5minuter att lagra en punkt med
kod innehållande fotoattribut är löst. Det var endast ett problem om du använde ett annat
namn än fotografiets ursprungliga eller när man tog en bild och konfigurerat
kamerainställningarna så att det går att öppna bilden innan man stänger ner kamera-
applikationen.

l Skriva in noteringar: Problemet att gamla noteringar lades till den nya noteringen när man
adderade noteringar till nästa uppmätta punkt är nu löst.

l Projection shift grid: Tidigare fick man ett meddelande att sgf-filen inte kunde hittas på
kontrollenheten utan att ange namnet på filen. Det har nu åtgärdats.

l Sätt ut DTM: Problemet att det inte gick att ändra fältet Kod för utsättning i formuläret
Optionertill "Senast använd kod" för inskrivna koder är nu löst.

l Sätt ut poly-linje: Problemet att fönstret Utsättning inte orienterade sig efter azimutvärdet om
utsättningen började i planvyn är nu löst.

l Trimble Access menyn på Trimble Slate: Problemet att posterna ordning i menyn Trimble
Access var omorganiserad är nu löst. Detta gällde bara Trimble Slate Kontrollenhetoch dök upp
i Trimble Access version 2014.10.

l Nollställa räknaren: Problemet att räknaren inte nollställdes när man förkastade en punkt är
nu löst. Det uppstod när man mätte en observerad kontrollpunkt med autolagra punkt och
varningen för överskriden tilt var aktiverad.

l Varning för överskriden rörelse: Problemet att varningen "Överskriden rörelse" visades i
statusraden efter man mätt en GNSS-punkt är nu löst. Varningen visades när man fyllde i
attribut för punkten.

l Varning för överskriden rörelse: Problemet att dialogen för Överskriden tilt visades efter
observationen lagrats när man mätte en kompenserad punkt med tilt auto.mätning aktiverad
är nu löst.

l Kompenserad punkt: Följande problem är nu lösta:

ll Att meddelandet "Överskriden rörelse" ibland visades när man startade en mätning av
kompenserad punkt.

l Nu visas meddelandet "Överskriden rörelse" om lutningen överskrider 4 cm från
ursprungspositionen.

l R10 eBubbla: Problemet att eBubblans känslighet inte var skalad i relation med skärmens
upplösning är nu löst. Detta var bara ett visuellt problem.

l GNSS kontrollpunkter: Problemet att deltavärden inte lagrades tillsammans med GNSS-
kontrollpunkter är nu löst.

l Kontinuerliga offset: Problemet att koordinater lagrades som null när man använde
kontinuerliga offsetpunkter är nu löst.
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l xFill: Problemet att xFill inte aktiverades i RTCM-mätningar som direkt följde CMR-mätningar
där xFill var inaktiverat har lösts.

l xFill i RTK nätverksmätningar: Ändringar har gjorts för att förbättra övergången till läget xFill
när basstationens dataanslutning bryts. Tryck på Fortsätt i popup-dialogen för att fortsätta
mätningen i läget xFill.

l Laserhöjd: Trots att man redigerat laserhöjden i fönstret Granska jobb justerades den inte för
motsvarande laserpunkter förrän man åter öppnade jobbet. Detta är nu löst.

l Fönster för Attribut: Problemet att fönstret Attribut inte stängdes ner korrekt när du förkastat
ett attribut när du mätte en punkt i en GNSS-mätning är nu löst.

l Optioner för Datalänk: Problemet att optionenMottagare inbyggda modem felaktigt visades
på skärmen Bas datalänk optioner när man konfigurerade en uppringd datalänk är nu löst.
OptionenMottagare inbyggt modem visas inte längre i skärmen Rover datalänk optioner.

l Anlutning GSM-nätverk: Problemet att det inte gick att ringa ett kretskopplat datasamtal på
ett 3G GSM-nätverk på första försöket är löst.

l SIM-kort på Tablet: Problemet att Trimble Accessinte varnade om SIM-kortet saknades när
man startade en Internet-anslutning på en Trimble Tablet är nu löst.

l Ny Bas hittades: När en ny bas upptäcks i en nätverks-RTK-mätning (t.ex. när nätverket har
flyttat den virtuella referensstation (VRS) närmare rovern), och den fysiska referensstation
(PRS) som rovern är närmast är samma som användes innan den nya basen upptäcktes, anges
nu den korrekta antennhöjden för basen för PRS i jobbfilen efter upptäckten av den nya basen
och processen bytts ut.

l Inställningar för avståndsoffset: Problemet att vissa optioner i menyn för Avståndsoffset
duplicerades när man mätte en detaljpunkt i en konventionell mätning är nu löst.

l Avstånd i TRK: Problemet med blinkande observationsvärden när instrumentet var i TRK-läge
är nu löst.

l Mäta punkter på ett plan: Problemet att det gick att lagra null-positioner för punkter
observerade på ett plan är löst. Tidigare uppdaterades inte de observerade vinklarna till det
definierade planet om optionen Granska innan lagring visades vilket kunde resultera i att null-
positioner lagrades.

l Tomt punktnamn i Fri station Problemet att skärmenMät punktvisades men punktnamnets
fält var tomt när man angav namnet för en punkt som inte hade några koordinater i skärmen
Fri station är nu löst.

l TSC3 ansluten till M1 eller M3: Problemet att anslutningen från en TSC3 till ett M1 eller M3
instrument ibland avbröts vid stationsetableringen är nu löst.

l Exporterade MT1000 höjdvärden: Vi har åtgärdat mindre avvikelser av punktens höjd visade i
Trimble Business Center som beräknats från mätningar med prismat MT1000 i semi-aktivt läge.

l Integrerade mätningar: Följande problem är lösta när man gör en integrerad mätning:

ll Punktnamnet och koden kopierade inte över (Konventionell) till Mät punkt (GNSS) när
man mättemot bakobjekt/framobjekt i Fri Station.

l GNSS-optionen auto.mät option fungerade inte korrekt.
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l Optionen Stationshöjdfinns nu tillgänglig iMätmenyn. Denna option saknades i Trimble
Access version 2014.xx.

l V10 eBubbla: Problemet att eBubblan för V10 fotorover inte återställdes efter nedkoppling och
senare uppkoppling av V10 är nu löst.

l V10 fotomapp: Problemet att namnet på fotomappen som automatiskt skapade var felaktigt
om ett särskilt tecken användes i jobbnamnet eller i en undermapp till mappen Trimble Data/
[användarnamn] är nu löst. Problemet innebar att det inte gick att importera data till Trimble
Business Center och att bilderna importerades som mediafiler istället för anslutna till
fotostationer. Det vara bara ett problem om jobbet innehåll V10 data.

l Trimble V10 antennhöjder med R-series mottagare i efterbearbetade mätningar: När man
använder Trimble R8s, R8, R6 eller en R4med dataloggning för efterbearbetning, i kombination
med en V10, är nu antennhöjden i T02-filen korrigerad till APC-höjden.

l Anslutning till instrument bröts när man tog en V10 panoramabild: Problemet att anslutning
till ett konventionellt instrument bröts när man tog en panoramabild med en V10 är nu löst.

l Hjälp: Problemet att hjälpavsnitt och förteckning doldes bakom fönster i programvaran
Trimble Access är löst.

l Applikationsfel: Följande applikationsfel borde inte längre förekomma när man utför följande:

ll Länka en geotaggad bild till kartan.

l Mäter en inpassningspunkt som använder en länkad DXF-punkt som planpunktens namn.

l Upprepade gånger öppnar och stänger skärmenMät koder .

l Lagra andra mätningen in C1 till ett referensobjekt bakåt istället för C2-mätningen när du
utför en automatisk C1/C2 stationsetablering.

Pipelines

Nya funktioner

Lägga till bilder i förteckningen eller till mätta rörledningspunkter
Det går nu att ta en bild och enkelt addera bildnamnet till förteckningsfilen. Bilder kan tas med en
TSC3 eller en Tablet kamera eller använda en SDHC-kompatibel digitalkamera och ett Eye-Fi kort.

För mer information se "Addera bilder i förteckningen eller uppmätta rörledningspunkter"
iHjälpguiden för Pipelines.

Skapa förteckningsfil och kontrollera angivna värden mot rörledningens certifikatfil
Man kan nu skapa en förteckningsfil och ha programvaran Pipelines jämföra varje ny
förteckningspost med motsvarande post i rörledningens certifikatfil Den här funktionen innebär att
man kan länka förteckningsattribut och snabbt och enkelt kontrollera mot certifikatet. Det medför
omedelbar upptäckt av datafel i antingen förteckningen eller i certifikatet. När man anger värden i
förteckningsfilen lagras de automatiskt om dematchar certifikatet. Om de nya förteckningsposterna
skiljer sig från certifikatet visas ett varningsmeddelande. Om du godkänner de angivna värdena i
förteckningsfilen adderas en notering gällande skillnaden till jobbfilen.

Konfigurera denna funktion i fönstret Jobb / Rörledning optioner .
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Beräkna rörledningens fyllnad från rörets poly-linje
Man kan nu beräkna rörledningens fyllnad från den uppmätta punkten till marknivån interpolerat
från rörledningens vertikala utbredning. Till exempel kan man definiera rörledningens utbredning
genom att skriva in poly-linjens punkter vid lutningsändringar. Punkternas höjd definierar den
vertikala utbredningen.

För att använda rörledningens vertikala utbredning för att beräkna fyllnaden ska man välja
metoden Använd rörets poly-linje i gruppen Rör fyllnad när rörledningens optioner konfigureras.

Inställningarna för Beräkna rörledningens fyllnad finns nu i fönstret Rörledning
optioner
När man definierar inställningarna för att beräkna rörledningens fyllnad går det nu att göra en
grundinställning för markpunktens optioner i Jobb / Rörledning optioner. Tidigare var dessa
optioner endast tillgängliga när man mätte en rörledningspunkt

Förbättringar

Förenklat arbetsflöde efter förbättringar av skärmen för knutpunkter
För att förbättra arbetsflödet har följande förenklingar gjorts till skärmen för knutpunkter:

l Fälten Knutpunkt efter ID ochKnutpunkt framför ID har bytt plats så att fältet Knutpunkt efter
IDär till nu vänster och fältetKnutpunkt framför ID är till höger.

l Riktningspilarna nedströms / uppströms har bytt plats så att nedströmspilen pekar åt vänster
och uppströmspilen pekar åt höger.

l En ny skärmtangent Växla gör det möjligt att växla värdena Knutpunkt efter ID och Knutpunkt
framför ID. Detta gör det enkelt att växla knytpunkternas ID när en sektion svetsat rör och
riktningen angiven i knutpunktsbeskrivningen omvänds när sektionen sammanfogas med en
huvudrörledning.

l Nu visas alltid skärmtangenterna Föreg. ochNästa vilka tar dig till föregående eller nästa
registrering i knutpunktbeskrivningen. Ordningen av registreringarna i
knutpunktbeskrivningen baseras på vad som angivits i fältenKnutpunkt efter ID och Knutpunkt
framför ID. Tidigare sorterades registreringarna i knutpunktbeskrivningen efter
insamlingsordning.

Automatisk registrering av avstånd till korridorgränser
När man mäter rörpunkter med en definierad korridor registreras nu avstånden mellan den
uppmätta punkten och korridorgränserna till höger och vänster. Välj Granska jobb eller
Punkthanteraren för att visa värdena.

Max avstånd rörledning till markpunkt
När man beräknar rörets fyllnad relativt en markpunkt går det nu att specificera enMax avstånd
rörledning till markpunkt . Vid en as-built rörledningsmätning varnar programvaran om avståndet
från den mätta positionen till markpunkten överstiger det specificerade värdet. Det går att
fortfarande att lagra punkten. En notering adderas till jobbet där avståndet till markpunkten är
registrerat.
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Beräkna avstånd mellan punkter oberoende av kod
När man mäter as-built rörledningspunkter beräknar programvaran avståndet mellan den just
uppmätta punkten och en tidigare uppmätt punkt där attributen för knutpunkten framför eller
bakom hänvisar till samma knutpunkts ID. I den här versionen av Pipelines kan de två punkterna ha
olika koder, t.ex Svetsad eller Öppen ände. Tidigare fanns kravet att koden för de två punkterna
behövde stämma överens för att kunna beräkna avståndet.

Spara filen för förteckning och knutpunktbeskrivning automatiskt
För att underlätta sparandet av filen för förteckning och knutpunktbeskrivning uppdaterar nu
programvaran Pipelines automatiskt filerna när det görs ändringar.

Meddelande varnar när en förteckningsfil bytts ut på kontrollenheten
När flera mätlag uppdaterar förteckningsfiler eller knutpunktbeskrivningens filer, sammanfogas de
på kontoret och nya styrfiler skickas ut till arbetarna i fältet. Nu upptäcker programvaran
Pipelinesom den ursprungliga förteckningsfilen skiljer sig från den aktuella filen om förteckningen
eller knutpunktbeskrivningen är öppna programvaran när förteckningsfilen eller filen för
knutpunktbeskrivningen uppdateras. Du uppmanas därför gå ur Pipelines huvudmeny och därefter
åter öppna fönstret för Förteckningför att använda de sammanfogade förteckningsfilerna.

Meddelande varnar när nya objektkodsbibliotek inte innehåller länkade attribut
Om du väljer ett annat objektkodsbibliotek för ett jobb som redan har attribut kontrollerar
programvaran att de nya koderna innehåller de länkade attributen som krävs och varnar att du
eventuellt inte kan redigera dessa attribut.

Lättare att ändra rörattribut i Granska Jobb.
Fönstret Jobb / Granska jobb ger nu full tillgång till rörets attribut vilket gör det möjligt att granska,
och om det behövs ändra rörattributen, inklusive addera en bild till punkten. Ändringarna visas i
rörledningens dataregister för den uppmätta punkten och om aktuellt även i filen för
knutpunktsbeskrivningen. Tidigare kunde endast få ändringar göras i rörets attribut och de visades
inte i rörledningens dataregister för den uppmätta punkten eller i filen för
knutpunktsbeskrivningen.

Bättre presentation av rörspecifik information i Granska Jobb.
Utformningen av rörets fyllnadsinformation och positionsvärden i Jobb / Granska jobb har setts
över och läsbarheten är nu förbättrad.

Fyllnad, position och korridoravstånd visas nu med enheter. Tidigare visades dessa värden i meter.

Sök efter dubbletter av kolumn-namn i förteckningsfilen.
När du väljer en förteckningsfil säkerställer nu programvaran att det inte finns några dubbletter av
kolumn-namn i filen.

Skärmtangenten Radera har tagits bort från fönsterna Skapa Förteckning och
Kontrollera Förteckning
Det går inte längre att ta bort en knutpunktregistrering från förteckningsfilen. Efter som det är
väldigt svårt att hantera knutpunkter raderade från förteckningen med funktionen sammanfoga
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förteckningsfiler i fält togs möjligheten att radera förteckningsregistreringar bort. Det kan
fortfarande göras på den stationära datorn.

Lösta problem
l Visning av exkluderingszon: Problemet att exkluderingszonen alltid syntes på kartan om

korridorgränsen var definierad med en polygonfil som även den visades på kartan är löst.
Visning av exkluderingszonen på kartan kontrolleras nu oberoende av inställningarna för
visningen av korridoren.

l Fält visades felaktigt: Problemet att vissa fält visades felaktigt när man kontrollerade
förteckningen är nu löst. Problemet uppstod om förteckningsfilen inkluderade värden som
innehöll enkla eller dubbla citationstecken eller om man angivet enkla eller dubbla
citationstecken när man kontrollerade förteckningsfilen. I vissa fall ledde detta till
applikationsfel när man mätte rörledningspunkter.

l Applikationsfel: Följande applikationsfel borde inte längre förekomma när man utför följande:

ll Mäter rörledningspunkter med länkad CSV-fil som innehåller en kod som motsvarar koden
som använts för den uppmätta punkten.

Roads

Nya funktioner

Ytterligare metod för att addera en ytterslänt till en LandXML-väg
Om den sista punkten i varje tvärsektion representerar släntkrönet finns nu optionen Addera
släntlutning till tvärsektionens sista punkt där man kan lägga till skär- och fyllvärden för punkten.
En släntlutning kan definieras för sidorna både till höger och vänster om tvärsektionen.

Förbättringar
l När man mäter en väg vrider sig inte längre skärmen för grafisk markering för att motsvara

mätskärmens orientering.

l När man sätter ut en poly-linje med horisontell konstruktionsoffset, är det rapporterade
skär/fyllvärdet relativt den digitala terrängmodellen vid positionen som markerats för
utsättning. Tidigare var alltid skär/fyllvärden för den digitala terrängmodellen vid den aktuella
positionen.

l När man granskar en poly-linje som har en vertikal utbredning visas nu höjden. Tidigare visades
alltid höjden som null (?).

Lösta problem
l Precis höjd: Följande problem uppstod när man använde en Integrerad mätprofilmed Precis

höjdmarkerad och mätte en väg relativt en väglinje eller en station på en väglinje:
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ll Utsättningens deltavärden lagras nu i jobbet. Tidigare var värdena null (?) vid granskning
av jobbet.

l Koordinaterna från GNSS-mätningen för den sammansatta registreringen av den utsatta
punkten lagras nu i jobbet. När man tidigare granskade jobbet eller punkterna i
Punkthanteraren var de null (?).

Dessa problem fanns endast i Trimble Access version 2014.20.

l Sydlig bäring (plan) Följande problem är nu lösta när man mäter en väg med optionen Sydlig
bäringmarkerad:

l När optionen Cogo-inställningar / Plankoord. är satt tillÖka Syd-Västoch optionerna
Sydlig bäring ochKompass är markerade förblir fönstret för utsättning riktat åt rätt håll.
Tidigare vred det sig 180°. Det var bara ett visuellt fel och vägen kunde fortfarande sättas
ut korrekt.

l När optionen Cogo-inställningar / Plankoord. är satt tillÖka Nord-Östoch optionerna
Sydlig bäring ochKompass är markerade förblir fönstret för utsättning riktat åt rätt håll.
Tidigare vred det sig 180°.

l När optionen Cogo-inställningar / Plankoord. är satt tillÖka Nord-Östoch optionenSydlig
bäring är markerad sammanfaller nu markerad väglinje eller station på väglinje och målet
på utsättningsskärmen. Det gjorde de inte tidigare. Om man däremot navigerademot
målet sammanföll de och rätt position sattes ut.

l När optionen Cogo-inställningar / Sydlig bäringär markerad baseras nu bäringsvärdena i
rxl-filen på de registrerade koordinaterna i filen.

l 3D Granskning: Problemet att de blå cirklarna som indikerade den aktuella positionen inte
visades är löst. Detta problem uppstod bara när man öppnat 3D-körning.

l Applikationsfel: Följande applikationsfel borde inte längre förekomma när man utför följande:

ll Granskar en GENIO-väg som innehåller två väglinjer och markerar en position på en av
väglinjerna.

Tunnels

Förbättringar

Förbättrat arbetsflöde när man mäter punkter manuellt
När man mäter och lagrar en punkt förblir inte längre punkten markerad efter den lagrats. Istället
visas skärmtangenten Lagra och programvaran är redo att mäta nästa punkt. I tidigare versioner av
programvaran förblev punkten markerad efter lagring och programvaran var i redigeringsläge.

Lösta problem
l Manuell mätning: Problemet att värdena för Station, Överberg / Underberg och Deltastation

visade null när man mätte en tunnel med funktionen Manuell Mätning är nu löst.
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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.

Support för Trimble R8s mottagare
Anslut en Trimble R8s mottagare till en stationär dator eller Tablet och använd Trimble Installation
Manager för att:

l Uppdatera fast programvara, optioner, och radioninställningar för den anslutna mottagaren.

l Granska garantin och enhetens egenskaper under fliken Support information.

l granska ytterligare tillval för den anslutna R8s mottagaren under fliken Uppgraderingstillval .
Kontakta din Trimble-återförsäljare för att köpa något av dessa tillval.

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.

l Status för installation av komponenter som visas under fliken Installera uppdateringar betyder
följande:

ll indikerar att det finns nödvändiga komponenter som måste installeras.

l indikerar att det finns nya versioner tillgängliga eller att komponenten är valfri men
inte installerad.

l indikerar att den senaste versionen är installerad, inklusive valfira och nödvändiga
komponenter.
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l visas under installationen och indikerar att den senaste versionen installeras nu.

l Text som är markerad med rött indikerar att komponenten inte installerades korrekt.

l (X.Y MB) indikerar komponentens nedladdningsstorlek. Om nedladdningsstorleken är tom
finns det inga nyare versioner av komponenten.

För ytterligare information, hänvisas tillHjälpen om Trimble Installation Manager .

Använda Trimble Installation Manager offline
I offline-versionen av Trimble Installation Manager är det nu möjligt att uppdatera R8s mottagaren
samt de kontrollenheter som kör programvaran Trimble Access .

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.

AccessSync

Förbättringar

Varning om FSOXML-filen innehåller fel
Om du använder en FSOXML-fil (File Synchronization Options XML) på kontrollenheten för att
kontrollera hur dubblettfiler hanteras visas nu en varning om FSOXML-filen innehåller
formateringsfel som förhindrar AccessSync att använda filens optioner.

GNSS Prognos

Lösta problem
l Det uppstår inte längre ett applikationsfel när man angett ett land i de nationella

inställningarna som använder komma som decimalavskiljare (t.ex. Frankrike).

Mjukvaru- och Hårdvarukrav
Mjukvaran Trimble Access version 2015.10 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) 3,50
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Trimble Mottagare Version

Trimble R10 5,00

Trimble R8s 4,94

Trimble R8-3, R8-4 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 Geospatial 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 Version

Trimble V10 fotograferingsrover 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

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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