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1

Introdução ao Trimble Access Services
Bem-vindo à versão Trimble Access Services da Ajuda do software Trimble Access Services.
Para informações que complementam e atualizam esta Ajuda, consulte as Notas de Lançamento
doTrimble Access . Vá ao site http://apps.trimbleaccess.com/help para baixar o arquivo em PDF
mais recente Trimble Access Notas de Versão Trimble Access ou o arquivo de ajuda para cada
aplicativo Trimble Access.
Dica – Para que os links do arquivo PDF da ajuda do aplicativo Trimble Access funcionem, baixe os
arquivos em PDF para uma mesma pasta em seu computador e não altere os nomes dos arquivos.

Visão Geral do Trimble Access Services
O Trimble Access Services são um conjunto de ferramentas que complementam o software Trimble
Access , por exemplo, permitindo que você facilmente mova arquivos do controlador para uma
plataforma colaborativa em nuvem suportada. Você poderá usar o Trimble Access Services se tiver
um contrato de manutenção válido para o software Trimble Access .
O serviço usado para sincronizar arquivos entre o controlador e a nuvem é o AccessSync. O
AccessSync pode ser usado como a plataforma colaborativa baseada em nuvens Trimble Connect
ou como o serviço baseado na web Trimble Connected Community .
Nota - Para executar a aplicação AccessSync, todos os controladores deverão ter uma licença
AccessSync válida. Isso significa que deverá haver um acordo de manutenção válido para cada
controlador que será utilizado com o aplicativo AccessSync.

Trimble Access Services ajuda

4

1 Introdução ao Trimble Access Services

Manut.

Disponível Descrição
no...

AccessSync Campo

Trimble
Connect

No
Escritório

Este serviço usa uma conexão de internet para sincronizar arquivos
entre o controlador em campo e a nuvem (Trimble Connect ou Trimble
Connected Community).
Ao transferir arquivos do escritório para o campo, os arquivos são
convertidos automaticamente para a versão exigida pelo controlador de
campo.
l

Armazenamento e compartilhamento de arquivos para
AccessSync
Gerencie os arquivos armazenados na nuvem usando um dos
seguintes:
l Navegador web (http://connect.trimble.com )
l Trimble Business Center (abrir arquivo remoto)
l Sincronize com o desktop usando o Trimble Connect Sync
Gerenciar permissões de arquivos

Trimble
No
Connected Escritório
Community

l

Gerencie os arquivos armazenados na nuvem usando um dos
seguintes:
l Navegador web (http://mytrimbleaccess.com )
l Trimble Business Center (abrir arquivo remoto)
l Sincronizar com o desktop usando o Trimble Connected
Community Explorer
l

l

l

Previsão
GNSS

Campo

Armazenamento e compartilhamento de arquivos para
AccessSync

Gerenciar permissões de arquivos
Conversão de arquivos*
Carregue e converta arquivos antigos do Trimble Survey Controller
ou de trabalhos do Levantamento Geralpara as versões mais
recentes e salve-os localmente ou diretamente no Trimble
Connected Community para transferi-los para o campo.
Processamento de dados*
Carrega arquivos de dados GNSS para um serviço de terceiros para
processamento final.
Previsão GNSS*
Uma ferramenta de planejamento para prever a adequação do
levantamento GNSS baseada na disponibilidade de satélites e
condições ionosféricas em um local específico.

Uma ferramenta de planejamento para prever a adequação do
levantamento GNSS baseada na disponibilidade de satélites e condições
ionosféricas em um local específico.
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Executando logon no Trimble Access no campo Todo
usuário deve se logar no Software Trimble Access na
primeira vez que o sistema é executado para definir o
diretório onde seus dados serão armazenados.
Todos os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma pasta sob Software Trimble
Access.
A execução do logon permite que você:
l Separe e distinga seus arquivos daqueles de outras pessoas que usam o mesmo controlador.
l Gerencie facilmente dados entre determinadas equipes de campo dentro de uma organização.
A execução de logon é requerida pelo serviço AccessSync para:
l Autenticar acesso aos serviços no campo.
l Assegura que os arquivos sejam transferidos para os controladores corretos em campo, e para
o local correto na nuvem.
l Permitir que você pegue qualquer controlador e acesse seus dados de projeto no campo.
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Efetuando logon no Software Trimble Access
1. A partir do o menu Trimble Access, pressione Logon e selecione o modo de logon.
Modo
de
logon

Use quando... Função

Offline

Você não tem Define o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos os
uma conexão arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma pasta sob
Internet no
\Trimble Data\<username>.
momento.
ou
Você não
comprou
nenhum
serviço online,
como o
AccessSync.

Trimble Você possui
Connect uma conta
Trimble
Connect .
e
Você tem uma
conexão
Internet no
momento.

TCC

Você possui
uma estação
configurada
em Trimble
Connected
Community.
e
Você tem uma
conexão
Internet no
momento.

l

l

l

l

l

l

Define o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos
os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma
pasta sob \Trimble Data\<username>. A pasta <nome de
usuário> é a primeira parte do endereço de e-mail que você usa
para se autenticar no Trimble Connect; ou seja, a parte do
e-mail que precede o "@".
Autentica que o usuário tem acesso aos serviços a partir do
campo.
Assegura que os arquivos sejam transferidos para os
controladores corretos em campo, e para o local correto na
nuvem.
Define o diretório onde seus dados serão armazenados. Todos
os arquivos do Trimble Access serão armazenados em uma
pasta sob \Trimble Data\<username>.
Autentica que o usuário tem acesso aos serviços a partir do
campo.
Assegura que os arquivos sejam transferidos para os
controladores corretos no campo, e para a organização, local e
local de pasta corretos no escritório.

2. Insira seus detalhes de usuário. Use uma das seguintes opções:
l Se você está executando login offline e não comprou serviços online como o AccessSync,
você pode inserir qualquer nome de usuário, pois ele será apenas utilizado para definir o
nome da pasta de dados. Você não precisa de uma senha.
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l

l

l

Pressione Próximo.
Revise as configurações de usuário e pressione Terminar.
Se você está executando um login off-line, mas pretende usar serviços on-line como o
AccessSync no futuro, insira o nome de usuário de sua conta. Você não precisa de uma
senha.
O nome de usuário é usado para configurar sua pasta de dados. Quando você tentar
utilizar os serviços online esse nome será utilizado para autenticação.
Pressione Próximo.
Se você se autenticou online previamente, você verá a lista dos projetos Trimble Connect
ou locais Trimble Connected Community disponíveis para transferência de dados.
Selecione um local e pressione Próximo. Quando você obtiver uma conexão Internet,
poderá transferir arquivos sem precisar executar logon novamente.
Se você não executou logon previamente, você pode revisar as configurações de usuário e
pressionar Terminar.
Se você estiver logando on-line no Trimble Connect, você deve inserir seu nome de usuário
Trimble Connect (endereço de e-mail) e senha. Estes detalhes de usuário são usados para
configurar a pasta de dados e autenticação.
Clique em Próximo. O O software Trimble Access usa a conexão Internet para entrar em
contato com os servidores hospedados pela Trimble para autenticar seus detalhes de
logon. Depois da autenticação, o Software Trimble Access obtém uma lista dos projetos
Trimble Connect disponíveis com os quais você pode sincronizar arquivos utilizando o
serviço AccessSync.
Selecione um projeto Trimble Connect na lista suspensa- Esse projeto é para onde e de
onde serão transferidos os arquivos utilizando o serviço AccessSync.
Pressione Próximo.
Revise os dados de Logon e pressione Terminar.
Se você estiver logando on-line no Trimble Connected Community, deverá inserir seu
nome de usuário (ID de Membro) e senha do Trimble Connected Community. Insira o
nome abreviado Trimble Connected Community ou selecione a partir da lista. Estes
detalhes de usuário são usados para configurar a pasta de dados e autenticação.
Clique em Próximo. O O software Trimble Access usa a conexão Internet para entrar em
contato com os servidores hospedados pela Trimble para autenticar seus detalhes de
logon. Depois da autenticação, o Software Trimble Access obtém uma lista dos locais do
Trimble Connected Community disponíveis com os quais você pode sincronizar arquivos
utilizando o serviço AccessSync.
Selecione um local do Trimble Connected Community da lista drop-down. Esse é o local
para o qual e de onde serão transferidos os arquivos utilizando o serviço AccessSync.
Pressione Próximo.
Revise os dados de Logon e pressione Terminar.

Nota l O serviço AccessSync sempre sincronizará dados para o local Trimble Connect ou projeto
Trimble Connected Community atuais. Se esse projeto ou local estiver configurado
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l

l

l

incorretamente, os dados poderão ser transferidos para o local errado.
A lista mostra apenas projetos Trimble Connect ou locais Trimble Connected Community
dentro da organização à qual você tem acesso. Para mais informações, veja Compartilhando
seu projeto com membros da equipe ou Editar permissões do local.
Assegure-se que seu controlador está com a data correta configurada. Caso contrário, o
logon poderá falhar.
Para apagar um nome de usuário, pressione o botão Apagar . As pastas de dados associados
não são removidas. Se você quiser remover estas pastas, elas podem ser removidas
manualmente usando a aplicação Arquivos .

Para fazer logon no controlador como um usuário diferente
1. Pressione o botão de logon no o menu Trimble Access.
2. Execute o logon com o novo nome de usuário e senha.
Nota l O usuário atual é mostrado no botão Logon do o menu Trimble Access.
l Ao mudar o usuário, você deve reiniciar as aplicações especializadas para assegurar que
os dados sejam armazenados no local correto.
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Trimble Connect
Trimble Access Services e Trimble Connect
O serviço AccessSync usa uma conexão de internet para sincronizar arquivos entre o controlador
em campo e o Trimble Connect.
O Trimble Connect é uma plataforma colaborativa baseada em nuvem que fornece armazenamento
online de dados e outras ferramentas para permitir que equipes de projeto compartilhem
informações de projeto de forma rápida e fácil.
Todos os usuários do Trimble Connect possuem acesso aos mesmos recursos no Trimble Connect,
mas pode haver limitações quanto ao número de projetos que você pode acessar, o montante de
dados que você pode armazenar e o número de usuários que você pode convidar para visualizar
seus projetos.
Este capítulo descreve como utilizar o Trimble Connect como parte do sistema Trimble Access:
l Principais diferenças entre o Trimble Connect e a Trimble Connected Community
l Visão geral: Configurando um projeto no Trimble Connect e transferindo dados usando o
AccessSync
l Configurando o projeto no Trimble Connect
l Criando uma conta no Trimble Connect
l Autenticando-se no Trimble Connect Web
l Criado um projeto em Trimble Connect Web
l Compartilhando seu projeto com membros da equipe
l Gerenciando os dados de projeto
l Estruturando seus dados
l Adicionando dados ao projeto no Trimble Connect Web
Para obter mais informações consulte a Ajuda do Trimble Connect.
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Principais diferenças entre o Trimble Connect e a Trimble
Connected Community
Se você estiver acostumado a usar o Trimble Connected Community para armazenar dados e
compartilhar informações e estiver considerando passar a usar a plataforma colaborativa baseada
em nuvem Trimble Connect , poderá achar útil compreender as principais diferenças entre as duas
plataformas. Elas são:
l Trimble Connect não possui o conceito de organização; em vez disso, os dados são
organizados em projetos e pastas.
l Você pode compartilhar pastas e projetos com qualquer um que tenha uma conta no Trimble
Connect, ou convidar novos usuários.
l O Trimble Connect usa uma simples estrutura de pastas; você não precisa criar pastas Para o
campo ou Arquivos de Sistema em seu projeto antes de transferir dados para o controlador.
l Os dados não serão separados nas pastas de usuários. Em vez disso, cada arquivo recebe uma
etiqueta (tag) Última alteração de .
l Você pode compartilhar arquivos mais facilmente desde o campo com outros usuários que
estejam em campo, simplesmente sincronizando seus dados com o projeto no Trimble
Connect . Outros usuários em campo não precisarão esperar que alguém no escritório mova
esses arquivos para que possam baixá-los em seus controladores.

Visão geral: Configurando um projeto no Trimble Connect e
transferindo dados usando o AccessSync
O diagrama a seguir mostra os passos desde a configuração de um projeto até a transferência de
dados com o AccessSync.
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Configurando o projeto no Trimble Connect
Criando uma conta no Trimble Connect
1.
2.
3.
4.

Em seu navegador da Internet, vá em http://connect.trimbleaccess.com.
Clique em Inscrever.
Clique em Começar.
Preencha os detalhes necessários e clique em Criar Conta.
Será enviado um e-mail para o endereço que você forneceu. Clique no link do e-mail para ativar
a sua conta. Como parte do processo de ativação de conta, você configurará os detalhes
necessários para aderir ao Trimble Connect.

Autenticando-se no Trimble Connect Web
1. Em seu navegador, vá em http://connect.trimble.com.
2. Clique em Sign in.
3. Insira seu nome de usuário e senha e clique em Assinar.

Criado um projeto em Trimble Connect Web
1.
2.
3.
4.

Em seu navegador, vá em http://connect.trimble.com e autentíque-se no Trimble Connect.
Clique em Novo Projeto.
Insira um nome para o projeto.
Se necessário, selecione uma imagem para usar como imagem de thumbnail para o projeto no
Trimble Connect.
5. Selecione o servidor do arquivo do projeto em que o projeto deverá residir.
Para um melhor desempenho ao baixar ou carregar dados, selecione a região mais próxima ao
local onde a equipe do projeto está baseada.
Dica – A lista de projetos é filtrada pela localização do projeto. Se você não puder ver todos os
seus projetos, verifique a configuração Localização do Servidor do Projeto na aba Projetos /
Filtro .
6. Clique em Submeter.
O projeto é criado e aparece no Trimble Connect.
Nota – Até você convidar membros da equipe para o projeto, você é a única pessoa que pode
ver o projeto que criou.
7. Clique no projeto para abri-lo.
O painel Explorer abrirá à esquerda da tela, e as abas de ação no projeto aparecerão ao longo
do topo da tela.
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Compartilhando seu projeto com membros da equipe
1. Abra o projeto no Trimble Connect Web.
2. Selecione a aba Equipe.
3. Clique em .
4. Insira o endereço de e-mail do usuário que você está convidando. Você pode inserir múltiplos
endereços de e-mail, separados por vírgula ou ponto e vírgula.
5. Se necessário, selecione o grupo a que o usuário pertencerá.
6. Selecione sua função. Geralmente, a função será "Usuário".
7. Clique em Submeter.
Um e-mail com instruções sobre como se juntar ao projeto será enviado ao usuário. Se o
usuário ainda não tiver uma conta Trimble Connect, o status do usuário aparecerá como
"Ativação Pendente" até que sua conta seja ativada.

Gerenciando os dados de projeto
Carregue os arquivos no Trimble Connect Web para armazená-los em um local central e facilmente
baixá-los para o controlador quando necessário. Após carregar os arquivos no controlador,
carregue as alterações no Trimble Connect Web usando o AccessSync. Você pode carregar qualquer
tipo de arquivo, por exemplo arquivos JXL, DXF e CSV.

Estruturando seus dados
Não há requisitos específicos para a localização dos arquivos no Trimble Connect para uma
sincronização bem sucedida entre o escritório e o controlador.
A principal pasta de projeto no Trimble Connect é sincronizada com a pasta do nome de
usuário/projeto no controlador. Se a pasta do projeto ainda não existir no controlador, ela será
automaticamente criada na primeira vez que você baixar os arquivos para o controlador. Se a pasta
do projeto no Trimble Connect possuir arquivos que costumam existir na pasta de System Files no
controlador (por exemplo, arquivos FLX da biblioteca de características), o AccessSync
automaticamente salva esses arquivos na pasta de arquivos do sistema quando eles são baixados e
então gerencia sincronizações subsequentes de arquivos do sistema entre o escritório e o
controlador.
Você pode configurar os locais do projeto de acordo com o tamanho e número de projetos com os
quais sua empresa normalmente trabalha. A Trimble recomenda que você estruture seus dados de
uma das seguintes formas:
l Um projeto Trimble Connect por projeto de levantamento
Geralmente, esta estrutura é adequada para usuários que trabalham em grandes projetos por
longos períodos de tempo. Se você triver múltiplos usuários que irão sincronizar dados no
projeto, crie uma subpasta para cada usuário, a fim de segregar os dados de cada usuário.
l Um projeto Trimble Connect para todos os dados em campo
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Essa é a forma mais simples de estruturar seus dados. Todos os usuários que conectarem ao
projeto em seu próprio controlador e sincronizarem com a pasta do projeto no Trimble
Connect baixarão todos os arquivos e pastas no projeto para seus controladores. Para
gerenciar os dados dentro do projeto, a Trimble recomenda que você crie subpastas para
segregá-los:
l projetos de levantamentos
l dados de múltiplos usuários
Dicas –
l Para simplificar o processo de aprendizado, a Trimble recomenda que você tenha apenas um
projeto com uma subpasta por usuário. Conforme você adquirir mais experiência com o
sistema, poderá adicionar subpastas e projetos.
l Quando houver múltiplos usuários sincronizando arquivos, use uma convenção de
nomenclatura adequada para evitar conflitos, por exemplo: usuário_data.job. Para mais
informações, veja Controlando o que acontece com arquivos duplicados no controlador
l Fique atento, pois muitos níveis de pastas podem trazer dificuldades para o usuário em campo.
l O usuário em campo deve ser capaz de adicionar novas pastas e dados ao projeto. Para fazer
isso, eles podem selecionar pastas no controlador para sincronizar ou, se eles selecionarem
uma pasta do usuário para sincronizar, todos os dados em sua pasta de usuário serão
carregados no Trimble Connect.
Nota – Como os dados do Pipelines são armazenados na pasta <username> do controlador, não
na pasta <username>, todos os usuários podem compartilhar a mesma pasta em Trimble
Connect. Quando os arquivos são sincronizados a partir do controlador para o Trimble Connect,
todos são sincronizados para a mesma pasta, mas cada arquivo do Pipelines recebe um sufixo
com o nome do usuário, de modo que ele possa ser facilmente consolidado por meio dos utilitários
Totalizador e Atualizador do Mapa de Juntas. Para maiores informações, consulte a Ajuda do
Pipelines, disponível no http://apps.trimbleaccess.com/help.

Adicionando dados ao projeto no Trimble Connect Web
1. Abra o projeto no Trimble Connect Web.
2. Selecione a aba Dados.
3. No painel Explorer , clique em . então clique em Criar Pasta. Insira o nome da pasta onde
você armazenará dados para sincronizar com os controladores que estiverem executando o
software Trimble Access e então clique em Submeter.
Nota – Ao criar uma pasta dentro de seu projeto no Trimble Connect, as permissões são
definidas como Acesso Total por padrão, o que significa que você pode ler e escrever na
pasta. As pastas devem ter acesso total para que o AccessSync possa carregar e baixar
arquivos do servidor. Se você alterar as permissões de pasta para "Somente leitura", o
AccessSync conseguirá enviar dados a partir do Trimble Connect para o controlador, mas o
controlador não poderá enviar dados para o Trimble Connect. Se você configurar a pasta
como "sem acesso", então as pastas não aparecerão no AccessSync e os dados não poderão
ser sincronizados. Qualquer usuário que tenha direitos de administrador em um projeto terá
acesso total a todas as pastas no projeto, independentemente da configuração Permissões
de Pasta .
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Se houver múltiplos usuários sincronizando dados em um único projeto, a Trimble recomenda
o uso de uma subpasta por usuário ou uma convenção de nomenclatura adequada para seus
arquivos, a fim de ajudar no acompanhamento dos dados de cada usuário.
4. Sendo necessário, selecione a pasta que criou e clique em , então clique em Criar Pasta.
Insira o nome de usuário do usuário que sincronizará os dados nesta pasta. Repita, se
necessário, para cada usuário que sincronizará dados para o projeto.
5. Para carregar dados em uma pasta, selecione a pasta e clique em .
Os arquivos que você carregou agora podem ser sincronizados com o controlador por meio do
AccessSync. Veja Sincronizando arquivos entre o Trimble Connect e o controlador.
Nota – Você não precisa acessar as funções Check in ou Check out no Trimble Connect para
carregar dados para seu projeto ou para sincronizar dados com um controlador usando o
AccessSync.
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AccessSync com o Trimble Connect
Visão Geral do AccessSync
Use o serviço AccessSync para transferir o trabalho e arquivos relacionados entre a plataforma
colaborativa baseada em nuvem Trimble Connect e o controlador em campo.
O serviço AccessSync usa uma conexão Internet para transferir arquivos Trimble Access. Em campo,
você deve estar logano no sistema e ter selecionado o projeto Trimble Connect com que sincronizar
dados.
Ao transferir arquivos do escritório para o controlador em campo, alguns tipos de arquivo podem
ser convertidos automaticamente para a versão requerida pelo controlador em campo.

Taxas de transferência
Você pode selecionar a taxa de transferência dos dados, ou se as necessidades de outros serviços na
rede devam ser levadas em conta. As opções são:
l Mínimo: Transfere os arquivos com uma velocidade baixa todas as vezes. Suspende todas as
transferências de arquivo se um levantamento em tempo real estiver usando a conexão para
dados de base. Use essa opção se tiver uma conexão de internet lenta ou com restrições de
velocidade.
l Adaptável: Transfere os arquivos a uma velocidade intermediária se a conexão de internet não
estiver sendo usada, ou reduz a taxa de transferência se houver outras atividades, de modo a
compartilhar a conexão. O comportamento desse modo depende do tipo e da capacidade da
conexão.
l Máximo: Transfere arquivos com a maior velocidade disponível para a conexão. Pode causar
problemas de rendimento em outras funções que utilizam a conexão de internet se esta não
possuir largura de banda elevada.

Sincronizando arquivos entre o Trimble Connect e o
controlador
O serviço AccessSync permite alterar arquivos no controlador ou na plataforma colaborativa
baseada em nuvem Trimble Connect , a serem sincronizados por meio de uma conexão de internet.
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Uma vez que você tenha configurado o projeto no Trimble Connect, carregado os dados do projeto
e compartilhado o projeto com outros usuários do Trimble Connect , nenhuma outra ação será
necessária no escritório; o usuário em campo pode usar o serviço AccessSync para sincronizar os
dados mais recentes entre o Trimble Connect e seus controladores a qualquer tempo.
Nota - Você pode configurar as opções de conflito de arquivos para uma pasta e subpastas
específicas (por exemplo, para definir a versão correta do arquivo ou substituir as configurações
no controlador) a partir de dentro do AccessSync. Para mais informações, veja Controlando o que
acontece com arquivos duplicados no controlador
1. Inicie o software Trimble Access.
2. No controlador, use a ferramenta Configuração de Internet do Trimble Access para configurar
uma conexão Internet.
3. Autentique-se no software Trimble Access usando suas credenciais de autenticação do Trimble
Connect:
a. Na tela inicial do Trimble Access, clique no campo do nome de usuário. Aparecerá a tela
Login.
b. No campo Modo de Login , selecione Trimble Connect.
c. Insira o nome de usuário e a senha que usa para se autenticar no Trimble Connect. Seu
nome de usuário é o endereço de e-mail utilizado para entrar no Trimble Connect.
d. Clique em Próximo.
e. Selecione o projeto do Trimble Connect com que sincronizar os dados e clique em
Próximo.
A tela Login Concluído confirma que você está autenticado com sucesso no projeto
Trimble Connect selecionado.
f. Clique em Próximo.
O serviço AccessSync inicia automaticamente e fornece informações sobre o processo de
transferência de arquivos; isso é descrito em maiores detalhes na tabela abaixo.
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Coluna

Descrição

Nome da Os nomes das pastas no controlador que estão disponíveis para serem
sincronizadas com o Trimble Connect.
pasta
Os seguintes nomes de pasta aparecem:
l <username>
l Quaisquer pastas e subpastas de projeto contidas dentro da pasta
<username>.
l System Files
A caixa de seleção à esquerda do nome da pasta indica o estado de sincronização
para a pasta. Para mais informações, veja a tabela abaixo no passo 5.
Estado

Fornece informações adicionais sobre o processo de transferência de arquivos.
Os estados abaixo são os possíveis:
l Ocioso, indica que não há arquivos a transferir, ou que a pasta não foi
selecionada para ser sincronizada.
l x de y, indica que x arquivos foram transferidos com sucesso, de um total de y
arquivos.
Os ícones de nuvem indicam se o arquivo precisa ser enviado/recebido:
indica que o arquivo precisa ser carregado para Trimble Connect
indica que o arquivo precisa ser baixado de Trimble Connect.
indica que alguns arquivos precisam ser carregados e alguns arquivos precisam
ser baixados de Trimble Connect.
Pressione em status para ver a lista de arquivos individuais sendo transferidos.
l Pressione o campo prioridade para selecionar quais arquivos serão
transferidos e para atribuir uma prioridade maior a um arquivo em relação a
outro arquivo, ou para alterar a prioridade de todos os arquivos.
l

Clique em
para configurar as opções de conflitos para arquivos baixados.
Veja Controlando o que acontece com arquivos duplicados no controlador.

Projeto A pasta do projeto Trimble Connect para onde os arquivos serão enviados e de
Trimble onde serão recebidos.
Connect
as linhas da tabela mudam de cor para fornecer mais informações sobre o estado atual do
processo de transferência:
l Verde indica que a pasta está sincronizada e que não há mais alterações a serem
transferidas.
l Vermelho indica que houve um problema na transferência de um ou mais arquivos.
4. Configure a caixa de seleção para cada pasta conforme necessário. Se os arquivos a serem
enviados estão em uma pasta, a pasta aparece na lista de pastas; caso contrário, os arquivos
são enviados para a pasta nome do usuário. Cada caixa de seleção tem três estados possíveis:
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Estado Ação de sincronização
Os campos na pasta serão sincronizados com o projeto Trimble Connect.
Para interromper a sincronização desses arquivos, limpe essa caixa de seleção.
Os arquivos nessa pasta não serão sincronizados com o projeto Trimble Connect.
Para iniciar a sincronização desses arquivos, marque essa caixa de seleção.
Os arquivos nessa pasta não serão sincronizados porque não estão designados para
o projeto Trimble Connect.
Para reatribuir os arquivos ao projeto Trimble Connect, marque essa caixa de seleção.
5. Para configurar a Taxa de transferência de dados , clique em

.

6. Clique em
para alterar o tamanho máximo de arquivos a serem carregados.
Nota - Por padrão, o AccessSync não tentará enviar um arquivo para o Trimble Connect que
seja maior que 8 MB. Se você estiver usando um Tablet, poderá aumentar o tamanho
máximo de arquivo a ser carregado para 256 MB.
7. Você pode configurar o Trimble Connect para enviar email para os usuários quando um arquivo
no local for carregado ou atualizado. Para fazer isso, abra o projeto no Trimble Connect Web,
selecione Configurações, então selecione E-mail no menu à esquerda da tela.
Um alerta de informaçõesna barra de tarefas mostra que um novo arquivo foi transferido para o
controlador.
Nota l Uma vez configurado, o serviço AccessSync compara os arquivos nas pastas de projeto
selecionadas no controlador com o projeto Trimble Connect a cada 30 segundos. Se houver
um arquivo no projeto Trimble Connect que não exista no controlador, ou se o arquivo no
controlador for alterado, os arquivos novos e os modificados serão transferidos.
l Todos os arquivos na pasta do projeto selecionado e nas subpastas selecionadas são
sincronizados entre o projeto Trimble Connectpara o controlador.
l Se não houver conexão de internet, os arquivos serão sincronizados quando uma conexão for
estabelecida.
l Se a conexão Internet também fornece correções de GPS, estas terão prioridade sobre a carga
de arquivos.
l Somente arquivos FXL, RTD e LOG dentro da pasta System Files são transferidos do
controlador para o Trimble Connect.
l Não há limite para a quantidade de dados que podem ser enviados do escritório para o
controlador no campo.
l Para visualizar mais detalhes do histórico de transferência de arquivos do AccessSync,
pressione a tecla programável Histórico .
l Toque nos cabeçalhos das colunas para organizar a tabela.

Trimble Access Services ajuda

20

3 AccessSync com o Trimble Connect

Se você não necessita de atualizações de dados contínuas durante o dia, pode otimizar o processo
de transferência de arquivos:
1. No início da sessão no campo:
a. Inicie o serviço AccessSync e marque a caixa de seleção
arquivos a serem baixados do Trimble Connect.

para as pastas que contêm os

b. Quando a sincronização dos arquivos terminar, limpe a caixa de seleção
AccessSync para desativar a transferência contínua de arquivos.
2. Ao final da sessão no campo:

na janela do

Inicie o serviço AccessSync e marque a caixa de seleção para as pastas que contêm os
dados de campo a serem enviados para o escritório.
Dica - O AccessSync serviços Windows Mobile Device Center pode utilizar qualquer tipo de conexão
Internet para enviar arquivos: Wi-Fi, modem de celular ou a tecnologia de conexão Windows Mobile
Device Center. Dependendo da largura de banda disponível,, a velocidade de Sincronização variar.
Tipicamente, as conexão com Windows Mobile Device Center via cabo são as mais rÃ¡pidas,
seguidas pela tecnologia Wi-Fi, e depois modems de celular. Para assegurar a velocidade de
transferência mais rápida, use uma conexão via cabo sempre que disponível.
l

Alternando projetos Trimble Connect em campo
O serviço AccessSync transfere arquivos para o projeto Trimble Connect atual que você seleciona no
controlador durante a autenticação. Para alterar esse projeto, autentique-se novamente e selecione
o projeto apropriado. Na tela AccessSync, selecione a(s) pasta(s) para sincronizar.

Controlando o que acontece com arquivos duplicados
no controlador
Quando um arquivo é atualizado no servidor diversas vezes, o AccessSync detecta se uma versão
do arquivo já existe no controlador e automaticamente pausa o download para evitar um excesso
de arquivos sendo criados no controlador. Se o usuário em campo precisar das últimas
atualizações, você poderá retomar o download. A versão mais recente de um arquivo traz um sufixo
numérico no nome do arquivo para indicar que se trata de uma versão mais nova.
Para retomar manualmente o download de um arquivo duplicado:
1. Na tela AccessSync , clique dentro da coluna Status para o arquivo.
2. Clique na coluna Prioridade para o arquivo e então selecione a prioridade para o arquivo (Alta,
Média ou Baixa). Os arquivos são baixados em ordem de prioridade.
Para configurar regras de comportamento para conflitos de arquivos, faça o seguinte:
1. Na tela AccessSync , clique dentro da coluna Status da pasta onde você deseja aplicar a regra.
2. Clique em .
3. Defina as opções em conflitos de arquivos. Isso cria um arquivo .fsoxml, que é salvo na pasta
onde você está definindo as opções para conflitos de arquivos.
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Parâmetro

Notas

Aplicar a
subpastas

Marque essa caixa de seleção para aplicar essas opções aos arquivos
carregados em qualquer subpasta, a qualquer profundidade.
Caso necessário, você pode aplicar as definições às subpastas e então criar
um .fsoxml em uma subpasta que contenha configurações distintas para
aquela subpasta. Desde que o nome do .fsoxml em uma subpasta
corresponda ao nome da subpasta, então as configurações nesse .fsoxml
substituirão as configurações definidas em qualquer pasta de nível mais
elevado.

Nomes dos
arquivos

Especifica os nomes de arquivo a que a opção se aplica. Para aplicar as
configurações a:
l todos os arquivos, insira *.*
l todos os arquivos de um mesmo tipo, por exemplo arquivos de
estilo, insira *.sty
l um arquivo específico, insira o nome do arquivo e a extensão, por
exemplo, "control.csv"
Use as setas para alterar a ordem dos arquivos com aquele nome. Ponha
os itens mais específicos em primeiro lugar. Coloque, por exemplo,
"control.csv" à frente de "*.csv" para que você possa criar uma regra
específica para o arquivo denominado "ctrl.csv" e então criar uma regra
para todos os demais arquivos .csv.

Gerenciar
conflitos por

Controla a versão do arquivo baixado. Selecione:
l Novo arquivo de versão para renomear o arquivo recém baixado com
uma versão um nível acima do arquivo atualmente existente no
controlador. Esta é a opção padrão se nenhuma opção corresponder
ao nome do arquivo.
l Arquivo antigo de versão para manter a versão antiga do arquivo. Se
uma versão mais antiga do arquivo já existir, esta será substituída. O
número de versão é sempre -2 para diferenciá-lo de arquivos com
uma "nova versão" que possam já existir. O nome do arquivo baixado
permanece inalterado.
l Substituir arquivo antigo para substituir o arquivo antigo, destruindo
o conteúdo anterior. Arquivos com versões distintas são ignorados.
Tome cuidado com essa opção - o software pode se confundir com
arquivos que sejam subitamente alterados. De forma geral, um
arquivo que esteja sendo usado não será sobrescrito e um alerta será
exibido, permitindo que alguma ação corretiva seja tomada pelo
usuário.

Alerta de
download de
arquivo

Controla como os alertas são exibidos para arquivos que foram baixados
ou que existam no controlador, mas para os quais há uma nova versão
disponível para download. Selecione:
l Contagem de Arquivos para exibir um único alerta mostrando o
número de arquivos baixados ou disponíveis para download, desde
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Parâmetro

Notas

l

Alerta de nova
versão de arquivo
l

que o alerta foi exibido pela última vez. Essa é a opção padrão.
Todos os arquivos para exibir um novo alerta para cada arquivo que
seja baixado ou esteja disponível para download. O alerta inclui o
nome do arquivo.
Nenhum para impedir que apareça alerta de qualquer arquivo.

4. Clique em Voltar para retornar à tela AccessSync .
Notas l Os arquivos .fsoxml não são carregados no servidor.
l Ao baixar arquivos, os arquivos .fsoxml sempre têm a maior prioridade, de modo que os
arquivos de dados possam ser enviados ao campo junto com suas opções de
descarregamento.
l Ao descarregar arquivos, um novo arquivo .fsoxml sempre substitui um arquivo .fsoxml
existente de mesmo nome, a despeito das definições para gerenciamento de conflitos no
próprio arquivo .fsoxml.
l Você pode ter mais de um arquivo .fsoxml em um diretório, contudo, se opções conflitantes
para arquivos de mesmo nome aparecerem em arquivos .fsoxml distintos, será imprevisível
qual opção será usada.
l Se você alterar o arquivo .fsoxml enquanto o AccessSync estiver em execução, as novas
opções serão carregadas e acionadas em todos os downloads subsequentes.
l Se um arquivo .fsoxml incorreto foir carregado, o AccessSync grava uma mensagem no
arquivo de log (histórico) do Trimble Access na pasta dos System Files e continua em
execução. Dependendo do erro, alguns dos itens no arquivo anterior ao erro podem ser
carregados e utilizados.

Gerenciando seus dados na nuvem a partir de seu
computador do escritório
No escritório, os dados que você sincronizou do controlador em campo para a nuvem podem ser
acessados usando:
l Trimble Connect, utilizando um navegador web
l Trimble Business Center
O Trimble Connect Sync também pode ser usado para sincronizar arquivos entre o Trimble Connect
e uma pasta no computador local.

Gerenciando dados diretamente por meio do Trimble Connect Web
O Trimble Connect Web é gerenciado e hospedado pela Trimble, e você pode acessá-lo facilmente
utilizando um navegador web.
Para acessar o Trimble Connect, vá em http://connect.trimble.com. Autentique-se usando seu
nome de usuário (endereço de e-mail) e senha. Para maiores informações, vá a
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https://community.trimble.com/community/forums/connect-help.
Você pode carregar arquivos ou baixar arquivos do Trimble Connect usando a aba Dados do projeto
no Trimble Connect Web.

Gerenciando dados a partir do software Trimble Business Center
Você pode carregar arquivos ou baixar arquivos do Trimble Connect a partir de dentro do software
Trimble Business Center .
Para evitar a necessidade de se autenticar no Trimble Connect todas as vezes que você deseja
gerenciar os arquivos na nuvem, configure o Trimble Business Center como um perfil para serviços
externos, permitindo que ele sempre use as mesmas credenciais de autenticação. Para fazer isso:
1. No Trimble Business Center, clique em Arquivo em seguida Opções. Na pasta Geral, selecione
Serviços Externos - Perfis.
2. Clique em Criar e então selecione Trimble Connect como o serviço. Dê a seu perfil um nome e
clique em OK.
3. Insira suas credenciais de autenticação Trimble Connect (endereço de email e senha), então
clique em OK.
Para importar arquivos diretamente do Trimble Business Center para o Trimble Connect, utilize
Abrir Arquivo Remoto . Selecione o perfil de serviços externos que criou para o Trimble Connect ,
navegue até o projeto e selecione o arquivo a ser importado.
Para exportar arquivos do Trimble Business Center diretamente para o Trimble Connect, utilize
Exportar . Clique no botão de Nuvem próximo ao campo Nome do Arquivo e selecione o local em
Trimble Connect para onde exportar o arquivo.

Gerenciando seus arquivos usando o Trimble Connect Sync
O Trimble Connect Sync é um aplicativo a ser instalado em seu computador. Ele mantém seus
arquivos sincronizados com múltiplos projetos em Trimble Connect. Pastas individuais podem ser
selecionadas e sincronizadas com o Trimble Connect, e você também pode escolher a direção em
que os arquivos serão sincronizados.
O Trimble Connect Sync pode facilitar o gerenciamento de arquivos e pastas no Trimble Connect
permitindo que você gerencie arquivos e pastas da mesma forma que é feito no Windows.
Para baixar o Trimble Connect Sync, vá em http://connect.trimble.com e autentique-se. Clique no
ícone da loja de aplicativos
e baixe a versão apropriada do Trimble Connect Sync para seu
sistema operacional.
Para maiores informações, vá a https://community.trimble.com/community/forums/connect-help.
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Trimble Connected Community
Serviços Trimble Access e Comunidade Trimble
Connected
O Trimble Connected Community é um serviço baseado na web que fornece armazenamento de
dados online e outras ferramentas para permitir que organizações individuais compartilhem
informações rapidamente e facilmente pela Internet.
Uma empresa que experimente ou compre o acesso ao Trimble Connected Community recebe uma
organização única, que lhe permite iniciar sessão, guardar dados on-line e partilhar dados com
outros usuários da organização.
Este capítulo descreve como utilizar o Trimble Connected Community como parte do sistema
Trimble Access:
l Administração e Funções do Usuário para Serviços Trimble Access Services
l Administrando a Organização da Comunidade Trimble Connected
l Gerenciar locais
l Gerenciar usuários
l Utilizar a organização Trimble Connected Community
l Gerenciando seus dados na Trimble Connected Community a partir de seu computador do
escritório
Para obter mais informações, consulte os arquivos de ajuda do Trimble Connected
Community.
O diagrama seguinte mostra os passos para configurar uma organização para transferir um arquivo
com o AccessSync.
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Administração e Funções do Usuário para Serviços Trimble Access Services
Existem duas funções importantes ao iniciar sessão no Trimble Connected Community para utilizar
Trimble Access Services básicos e avançados:
Função

Tarefas

Gestor de
local

Esta é uma função essencialmente de administração da organização:
l Gerenciar contas de usuários (adiciona, edita e elimina usuários)
l Gerenciar locais de projetos (adiciona, edita e elimina locais de projetos)
l Determinar quem pode acessar dados em um local de projeto, incluindo
através do AccessSync

Usuário

l
l

Sincronizar dados de/para o campo e o escritório
Gerenciar ficheiros no local de um projeto

Nota l O gestor de local não pode gerir arquivos no local de um projeto ou transferir ficheiros para o
local utilizando o serviço AccessSync. Se for necessário que a mesma pessoa se ocupe das
tarefas administrativas e do usuário, a Trimble recomenda que essa pessoa tenha duas
contas configuradas - a conta do gestor de local e uma conta de usuário adicional.
l O Trimble Installation Manager não requer um inicio de sessão, por isso qualquer pessoa (e
não apenas o gestor de local) pode instalar os Trimble Access Services em um controlador
com a condilção de que o controlador esteja corretamente licenciado.

Administrando a Organização da Comunidade Trimble
Connected
Para configurar a organização do Trimble Connected Community para ser utilizado com o serviço
AccessSync, tem de saber como gerenciar contas de usuários e locais.
Geralmente, o usuário Gestor de local é o único usuário que tem permissão para administrar a sua
organização.

Trimble Access locais
Dentro do Software Trimble Access, um local do Trimble Connected Community armazena
informações de projeto, incluindo os arquivos a serem usados no campo.
Para utilizar o serviço AccessSync, deverá configurar um local de projeto AccessSync no Trimble
Connected Community. É para aqui que os ficheiros são transferidos ao utilizar o serviço
AccessSync.
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Estruturando os dados
Você pode configurar os locais do projeto de acordo com o tamanho e número de projetos com os
quais sua empresa normalmente trabalha. As opções são as seguintes:
l Locais de um único projeto: use um local do Trimble Connected Community por projeto ou
por trabalho
Esta opção geralmente é adequada para usuários que trabalham em grandes projetos por
longos períodos de tempo. Cada usuário designado para um projeto tem uma pasta para
armazenar seus dados dentro daquele projeto.
l Locais de vários projetos: use um local do Trimble Connected Community para vários
projetos ou trabalhos de levantamento
Esta opção geralmente é adequada para usuários que trabalham em um grande número de
trabalhos menores. A vantagem é que todos os dados de campo são transferidos para um
local.Generally, this option suits users who work on a large number of smaller jobs. Cada
usuário designado para este local de vários projetos tem uma pasta para armazenar seus
dados dentro de cada projeto. Se pastas de projeto são utilizadas na aplicação General Survey,
cada pasta de projeto aparece sob cada usuário de campo, separando dessa forma os dados
do projeto em pastas.
l Locais com base na permissão do usuário: crie um local para grupos de utilizadores que
têm acesso aos mesmos dados
As permissões de usuários encontram-se simplificadas para os Trimble Access Services básicos.
Se um usuário tiver permissão para acessar um local, também poderá acessar outros dados
guardados no local, mesmo se esses dados pertencerem a outros usuários da organização que
estejam utilizando o mesmo local. Se isso causar algum problema, configure diferentes locais
para segregar o acesso dos usuários e apenas conceder permissão a utilizadores que tenham
permissão para acessar os dados do local.
Sugestões
l A Trimble recomenda que você tenha apenas um local de projeto Trimble Access por
organização para simplificar o processo de aprendizado. Você pode gerenciar vários projetos
em várias pastas sob esse único local. Conforme você adquirir mais experiência com o sistema,
você pode tentar usar vários locais.
l Ao usar vários locais, crie pastas sob a pasta Para o Campo e salve arquivos nessas pastas ao
invés de salvá-los diretamente sob a pasta To the Field. Isso torna mais fácil para um usuário no
campo selecionar o conjunto correto de arquivos para sincronizar utilizando o AccessSync.
A configuração do local é a mesma, independentemente de como você quer estruturar os dados.

Gerenciar locais
Gerir locais é um serviço utilizado pelo gestor de local para:
l Criar novos locais
l Ver uma lista de todos os locais existentes na organização
l Gerir os utilizadores que podem acessar um local.
l Eliminar um local
Geralmente, o gestor de local é o único usuário que pode acessar Gerir Locais.
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Criando um novo Site de Projeto do Trimble Access para uso com o AccessSync
Para configurar um novo local e adicionar componentes com as permissões necessárias para
transferir os componentes com o serviço AccessSync:
1. Vá até Gerenciar Locais:
l No Trimble Connected Community:
a. Vá até http://mytrimbleaccess.com e logue usando a conta de gestor de local. Para
mais informações, leia Acessando Serviços por meio do Trimble Connected
Community

l

2.
3.
4.

5.

b. Clique em
, ou na página Gerir Locais na parte superior da janela.
A partir de Trimble Business Center:
1. Clique em Arquivo, TCC , então clique em Trimble Access Services.
2. Clique em Login na barra de títulos e insira as credenciais fornecidas pelo gestor do
local, fornecidas no momento do registro.
Nota - No Trimble Business Center, pode definir as credenciais dos Trimble Access
Services para que não tenham de ser introduzidas sempre que inicia sessão. Para
obter mais informações, consulte Acessar Serviços através do Trimble Business
Center

3. Clique
no painel esquerdo.
Clique em Adicionar Local .
Insira um título, nome de exibição/ID e descrição, então clique em Próximo.
Na coluna Permitir Acesso , selecione os usuários que terão acesso a este local. Se um usuário
tiver acesso ao local, poderá vê-lo no Trimble Connected Community e no controlador de
campo (na tela de início de sessão) e é possível sincronizar ficheiros para o mesmo através do
serviço AccessSync.
Clique em Salvar para criar o local.

Editar permissões do local
Se um usuário tiver acesso a um local, pode vê-lo a partir do Trimble Connected Community e no
controlador de campo (durante o início de sessão) e pode sincronizar ficheiros para o mesmo
através do serviço AccessSync. Os utilizadores têm acesso a um local simplesmente "permitindo o
acesso" nos serviços Gerir Utilizadores ou Gerir Locais .
Após o local estar criado, pode alterar as pessoas que têm acesso ao mesmo através de uma das
seguintes formas:
l Editar o local e selecionar os usuários que podem aceder ao mesmo, ou
l Editar o usuário e selecionar os locais a que têm acesso.
Nota - Se tiver comprado serviços avançados Trimble Access, tem maior controlo sobre o nível de
permissão atribuída a um local. Por exemplo, as permissões podem ser definidas para locais,
páginas e espaços de arquivos individuais, e para algumas aplicações como fóruns e calendários.
Geralmente existem níveis diferentes de permissões: proprietário, editor e visualizador. Utilizando
estas permissões avançadas não é necessário o AccessSync e a Trimble recomenda que utilize os
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serviços Gerenciar Locais e Gerenciar Utilizadores para gerenciar permissões, mesmo se tiver
comprado serviços avançados Trimble Access.

Eliminar um local
Eliminar um local elimina o local, removendo-o da sua lista de projetos. Deixará de ser possível
aceder a quaisquer dados guardados no local.
Para eliminar um local:
1. Ir para Gerir Locais .
2. Clique em
junto do nome do local.
3. Recebe um aviso que confirma que deseja eliminar o local selecionado. Se clicar em Sim nesta
mensagem, apaga o local e deixa de ser possível aceder aos dados guardados no local.

Gerenciar Usuários: Adicionar usuários à sua organização
Cada usuário dos Serviços Trimble Access e Trimble Connected Community deve receber um nome
de usuário para logar e acessar o conteúdo mantido por uma organização específica. Geralmente,
apenas o Gerente do Local pode criar novas contas de usuário.
Para criar uma conta para um novo usuário:
1. Vá até Gerenciar Usuários:
l No Trimble Connected Community:
a. Vá até http://mytrimbleaccess.com e logue usando a conta de gestor de local. Para
mais informações, leia Acessando Serviços por meio do Trimble Connected
Community

l

b. Clique em
, ou selecione a página Gerir Usuários na parte superior da janela.
A partir de Trimble Business Center:
a. Clique em Arquivo, TCC , então clique em Trimble Access Services .
b. Clique em Login na barra de títulos e insira as credenciais fornecidas pelo gestor do
local, fornecidas no momento do registro.
Nota - No Trimble Business Center, pode definir as credenciais do Trimble Access
Services para que não tenham de ser introduzidas sempre que a sessão for iniciada.
Para obter mais informações, consulte Gerenciando dados a partir do software
Trimble Business Center.

c. Clique
no painel esquerdo.
2. Clique em Adicionar usuário e insira os devidos detalhes de Informações de Usuário . Todos os
campos devem ser preenchidos. Clique em Próximo .
3. Selecione os locais a que o usuário pode aceder selecionando o(s) local/locais na coluna
Permitir Acesso .
Para determinar o local em que o usuário se encontrará após iniciar sessão, selecione um Local
Predefinido . Se não tiverem sido configurados locais na altura de criação do novo usuário,
clique em Guardar.
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Poderá ser fornecido ao usuário o acesso a qualquer local editando o usuário ou o local através
das opções Gerir Usuários ou Gerir Locais , respetivamente.
4. Clique em Salvar. O novo usuário deve poder fazer logon utilizando o ID de Membro, Nome na
Organização e Senha inseridos em suas configurações.
Nota l Para editar os detalhes do usuário ou para ver/alterar os locais a que um usuário tem acesso,
clique em .
l

l

Para eliminar um usuário da organização, clique em . Eliminar um usuário remove o seu
acesso da organização do Trimble Connected Community, mas não elimina quaisquer pastas
de dados existentes num local Trimble Connected Community.
Se tiver comprado Serviços Avançados Trimble Access, também pode criar e alterar
informações de contas de usuários através dos controlos Trimble Connected Community no
Painel de Navegação. Utilizando esses controlos avançados (incluindo a definição das funções
dos usuários) não é necessário o AccessSync e a Trimble recomenda que utilize o serviço Gerir
Usuários para administrar contas de usuários, mesmo que tenha comprado serviços
avançados Trimble Access.

Utilizar a Organização de Comunidade Trimble
Connected
Os usuários podem iniciar sessão nos Trimble Access Services e:
l Sincronizar dados de/para o campo e o escritório
l Gerenciar ficheiros no local de um projeto
l Alterar a sua palavra-passe
No escritório, pode aceder aos Trimble Access Services e aos seus arquivos iniciando sessão no
Trimble Connected Community diretamente a partir de um navegador web, ou iniciando sessão
através dos Trimble Access Services no Trimble Business Center. Também pode aceder aos seus
arquivos a partir do TCC Explorer, que é uma aplicação instalada no computador que ativa o acesso
às pastas e aos arquivos guardados no Trimble Connected Community através do Meu
Computador ou do Windows Explorer. Para mais informações sobre essas opções, veja
Gerenciando seus dados na Trimble Connected Community a partir de seu computador do
escritório.

Ver os Trimble Access Services no seu navegador web
Vá a http://mytrimbleaccess.com e inicie sessão utilizando as credenciais atribuídas por si pelo seu
gestor de local.
Ao iniciar sessão, a página inicial depende do facto de o seu gestor de local ter definido ou não um
local de projeto predefinido para si:
l Se não tiver um local predefinido selecionado, vai ter à página Trimble Access Services , onde
encontra informações acerca da utilização dos Trimble Access Services, bem como uma lista de
locais aos quais tem acesso.
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l

Para navegar para um projeto, selecione o projeto na lista pendente na parte superior direita
ou clique no local de um projeto na lista.
Se tiver um local predefinido definido, vai ter na página inicial do local do projeto. O seguinte
diagrama apresenta as diversas funcionalidades do local do projeto.

Item Descrição
1

Nome de utilizador e organização

2

O local atual em que tem sessão iniciada. Para navegar para outro projeto, selecione um
local de projeto a partir da lista pendente.

3

Vá ao assistente Transferir arquivo onde é possível selecionar um ou mais usuários e, em
seguida, transfira os ficheiros a enviar-lhes no campo.

4

Vá a Gerenciar arquivos onde é possível:
l ver o espaço de arquivo de ficheiros do projeto
l transferir e descarregar arquivos
l mover ficheiros entre usuários

5

Termine a sessão

Para maiores detalhes sobre como usar o serviço AccessSync, consulte Visão Geral do AccessSync .
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Alterando sua senha
O Gestor de local pode alterar a sua própria palavra-passe ou palavras-passe de outros utilizadores
editando o utilizador em Gerenciar utilizadores.
Para alterar a sua própria palavra-passe:
1. Inicie sessão no Trimble Connected Community através de um navegador web
2. Clique em para expandir o painel de navegação do Trimble Connected Community do lado
esquerdo da tela.
3. Clique em As Minhas Definições e, em seguida, Alterar a minha palavra-passe . Introduza a sua
antiga palavra-passe e novas palavras-passe.
Nota - Se tiver esquecido a sua antiga palavra-passe, pode realizar a sua reposição indo a
http://mytrimbleaccess.com e clicando na hiperligação esqueci-me da palavra-passe. Introduza o
seu nome de utilizador, organização Trimble Connected Community e endereço de email. Se as
credenciais corresponderem às do sistema, ser-lhe-á enviada uma nova palavra-passe.
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AccessSync com o Trimble Connected
Community
Visão Geral do AccessSync
Use o serviço AccessSync para transferir o trabalho e arquivos relacionados entre o local do Trimble
Connected Community no escritório e o controlador no campo.
O serviço AccessSync usa uma conexão Internet para transferir arquivos Trimble Access. No campo,
você deve ter feito logon com sucesso no sistema utilizando o modo Online, e ter selecionado um
local de projeto Trimble Connected Community atual para definir para onde os arquivos serão
transferidos no servidor.
Para maiores informações, consulte:
l Transferindo arquivos do campo para o escritÃ³rio
l Transferindo arquivos do escritÃ³rio para o campo
l Transferindo arquivos entre o Trimble Connected Community e o software de escritÃ³rio
Trimble
Ao transferir arquivos do escritório para o controlador em campo, alguns tipos de arquivo podem
ser convertidos automaticamente para a versão requerida pelo controlador em campo.

Taxas de transferência
Você pode selecionar a taxa de transferência dos dados, ou se as necessidades de outros serviços na
rede devam ser levadas em conta. As opções são:
l Mínimo: Transfere os arquivos com uma velocidade baixa todas as vezes. Suspende todas as
transferências de arquivo se um levantamento em tempo real estiver usando a conexão para
dados de base. Use essa opção se tiver uma conexão de internet lenta ou com restrições de
velocidade.
l Adaptável: Transfere os arquivos a uma velocidade intermediária se a conexão de internet não
estiver sendo usada, ou reduz a taxa de transferência se houver outras atividades, de modo a
compartilhar a conexão. O comportamento desse modo depende do tipo e da capacidade da
conexão.
l Máximo: Transfere arquivos com a maior velocidade disponível para a conexão. Pode causar
problemas de rendimento em outras funções que utilizam a conexão de internet se esta não
possuir largura de banda elevada.
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Compreendendo a Estrutura de Pastas Necessária ao AccessSync
Para transferir arquivos por meio do serviço AccessSync, ajuda compreender como as pastas são
estruturadas no escritório. Para transferir arquivos para o campo, os arquivos devem ser salvos na
pasta apropriada no Trimble Connected Community, e o usuário no campo deve logar com o nome
de usuário correto e no site correto.
A estrutura de pastas dentro do local do projeto Trimble Connected Community é sempre a
mesma:
l Nome do usuário
Um diretório com o nome do usuário é criado para cada usuário que executa logon no projeto.
O serviço AccessSync usa as informações do campo de logon para determinar para qual pasta
de usuário os dados de campo devem ser enviados.
Nota - Os Ficheiros são enviados para uma conta de usuário, não para um controlador
específico!
l From <serial number>
Uma pasta De From <serial number> é criada quando você executa o logon no Software
Trimble Access para armazenar dados daquele controlador. Todos os arquivos e pastas
salvados na pasta Dados \Trimble Data\<username> no controlador são sincronizados
quando você selecionar a pasta no AccessSync.
Se você executar logon em vários controladores, terá várias pastas De <número de série> .
l To the Field
A pasta To the Field é utilizada para enviar arquivos do escritório para um determinado
usuário no campo. Todos os arquivos dentro dessa pasta serão enviados para esse
usuário quando executar logon no Software Trimble Access e selecionar a pasta apropriada
para sincronizar.
Os arquivos na pasta [Para o Campo] podem ser enviados para qualquer controlador que
tenha o Software Trimble Access instalado, incluindo o serviço AccessSync. Se você logar
com vários controladores usando o mesmo nome de usuário, os arquivos serão enviados
para cada um desses controladores.
l System Files
A pasta System Files é utilizada para enviar arquivos do tipo sistema do escritório para
um determinado usuário em campo. Todos os arquivos dentro dessa pasta serão
enviados para esse usuário quando executar logon no Software Trimble Access e
selecionar a pasta System Files para sincronizar. Os arquivos nesta pasta podem ser
enviados para qualquer controlador que tenha o Software Trimble Access instalado
incluindo o serviço AccessSync. Se você executar logon em vários controladores, os
arquivos serão enviados para cada um dos controladores.
Para mais informações sobre que arquivos são arquivos de sistema e devem ser
colocados na pasta de arquivos de sistema no controlador, veja Gerenciamento de
arquivos na ajuda do Levantamento Geral.
Nota - Se você colocar um arquivo de sistema diretamente na pasta Para o Campo,
o Software Trimble Access detectará que é um arquivo de sistema e moverá esse
arquivo para o local correto no controlador.
l To All Users
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A pasta To All Users é utilizada para enviar arquivos do escritório para todos os usuários que
façam login no site Trimble Connected Community naquele momento e selecionem o devido
arquivo/pasta para download.
Os arquivos To All Users pasta podem ser enviados para qualquer controlador que tenha o
Software Trimble Access instalado incluindo o serviço AccessSync. Se um usuário no projeto
executar logon em vários controladores, os arquivos serão enviados para cada um desses
controladores.
l Arquivos de Sistema
A pasta System Files é utilizada para enviar arquivos do tipo sistema do escritório para
todos os usuários que executaram logon no local do Trimble Connected Community
atual e selecionaram a pasta System Files para sincronizar. Os arquivos nesta pasta
podem ser enviados para qualquer controlador que tenha o Software Trimble Access
instalado incluindo o serviço AccessSync. Se um usuário no projeto executar logon em
vários controladores, os arquivos serão enviados para cada um desses controladores.
Para mais informações sobre que arquivos são arquivos de sistema e devem ser
colocados na pasta de arquivos de sistema no controlador, veja Gerenciamento de
arquivos na ajuda do Levantamento Geral.
Nota - Se você colocar um arquivo de sistema diretamente na pasta To All Users, o
Software Trimble Access detectará que é um arquivo de sistema e moverá esse
arquivo para o local correto no controlador.

Transferindo arquivos do escritÃ³rio para o campo
O serviços AccessSync permite que arquivos sejam transferidos de um local de projeto do Trimble
Connected Community para o controlador atravÃ©s da Internet.
Para transferir arquivos do escritório para o campo, algumas etapas devem ser realizadas tanto no
controlador do escritório quanto no controlador do campo.

No escritório
Para transferir arquivos por meio do serviço AccessSync, ajuda compreender como as pastas são
estruturadas no escritório. Para transferir arquivos para o campo, os arquivos devem ser salvos na
pasta apropriada no Trimble Connected Community. Para maiores informações sobre como os
arquivos são estruturados, leia Compreendendo a Extrutura de Arquivos Necessária ao AccessSync
Para transferir arquivos para o campo, salve esses arquivos na pasta apropriada do Trimble
Connected Community. Use uma das seguintes opções:
l Use o assistente Carregar arquivosno Trimble Connected Community ou no Trimble
Business Center:
O assistente Enviar arquivos orienta-o pelo processo de salvar um arquivo na localização
correta, de modo que você não precise ter um conhecimento aprofundado da estrutura de
pastas.
1. Navegue até ao assistente Carregar Arquivos. É possível acessá-lo tanto a partir do Trimble
Connected Community como do Trimble Business Center no local do projeto em questão.
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l

Para mais informações, veja Gerenciando seus dados na Trimble Connected Community a
partir de seu computador do escritório.
2. Clique Selecionar arquivos e navegue atés os arquivos que você deseja enviar para o
campo. Você pode selecionar vários arquivos ao mesmo tempo. Clique em Próximo .
3. Se você estiver acessando o assistente a partir do local Ferramentas de levantamento ,
selecione o local de projeto para enviar os arquivos para.
4. Selecione os usuários para os quais você deseja enviar os arquivos, ou para enviar os
arquivos para todos os usuários do projeto selecione Todos usuários .
5. Selecione a pasta onde os arquivos serão salvos. Para enviar arquivos para o campo, você
deve colocá-los na pasta Para o campo . Normalmente, é melhor colocar arquvos em uma
pasta de projeto dentro da pasta Para o campo , pois isso facilita o gerenciamento do
processo de transferência de arquivos no coletor de dados no campo. Pastas podem ser
editadas utilizando os botões Nova pasta, Renomear pasta, e Apagar pasta . Ao editar
pastas a estrutura de pasta será atualizada para todos os usuários selecionados no passo
anterior. Clique Próximo para atualizar os arquivos.
6. Uma tela de resumo aparecerá quando os arquivos tiverem sido carregados. Clique em
Encerrar .
Carregar ou copiar arquivos diretamente para o local de arquivos do Trimble Connected
Community utilizando o dispositivo do local de arquivos
1. Execute logon no Trimble Connected Community e navegue até o local do projeto de onde
os arquivos serão enviados.
2. Use uma das seguintes opÃ§Ãµes:
l Para transferir arquivos para um único usuário, expanda o nome da pasta daquele
usuário e selecione a pasta Para o Campo .
l Para transferir arquivos para todos os usuário do projeto, selecione a pasta Para
Todos os Usuários .
3. Use uma das seguintes opÃ§Ãµes:
l

Para transferir um único arquivo, selecione Carregar Arquivos
arquivo requerido.

e navegue até o

Para transferir vários arquivos, selecione
para baixar um arquivo executável FTP.
Baixe e execute o arquivo executável para abrir uma janela de navegador, na qual
você poderá copiar diretamente vários arquivos.
Carregar ou copiar arquivos diretamente para o local de arquivos no Trimble Connected
Community com o Trimble Connected Community Explorer
1. No Windows Explorer, vá até o Trimble Connected Community Explorer e depois até a
pasta do projeto de onde você deseja enviar arquivos.
2. Use uma das seguintes opÃ§Ãµes:
l Para transferir arquivos para um único usuário, expanda o nome da pasta desse
usuário e selecione a pasta Para o Campo .
l

l
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Para transferir arquivos para todos os usuários do projeto, selecione a pasta Para
Todos os Usuários .
3. Copie e cole os arquivos e/ou pastas a serem enviados.
Enviar arquivos por e-mail diretamente para a pasta de arquivos no Trimble Connected
Community
Nota - esta funcionalidade apenas se encontra disponível se você estiver autorizado a utilizar
Trimble Access Services avançados.
1. Selecione Administração / Gerenciar pastas de arquivos.
2. Encontre a pasta de arquivos adequada na lista e clique no ícone Editar pasta de arquivos
(o lápis).
3. Na aba Correio selecione Habilitar e-mail para esta pasta de arquivos.
4. Anote o endereço de e-mail com o título: Somente para salvar anexos (arquivos de versão
existentes), usar este endereço. Este será o endereço de e-mail básico que você usará para
enviar e-mails para esta pasta de arquivo.
Dica: se quiser restringir quem pode enviar arquivos para a pasta de arquivos, insira os
endereços de e-mail na caixa Aceitar e-mails somente destes remetentes. Cada endereço
de e-mail deve ser inserido em uma linha diferente. Também é possível usar um asterisco
como caractere curinga, por exemplo, *@minhaempresa.com habilitará qualquer usuário
cujo endereço de e-mail termine com "@minhaempresa.com".
5. Selecione Salvar.
Dicas
l Se, no endereço de e-mail, o nome de uma pasta tiver espaços, por exemplo, "To All
Users", será preciso substituir "%20" por cada espaço.
l É possível identificar o nome de uma pasta de arquivos usada por um site AccessSync.
l Para isso: Efetue logon no Trimble Connected Community com seu navegador web e
vá até o site AccessSync adequado.
l Selecione a página "All files"
l Clique na opção de configuração no dispositivo da pasta de arquivos
l Clique na aba "My organization" (se ela não estiver selecionada)
l O nome da pasta de arquivos à qual o dispositivo da pasta de arquivos está associado
estará destacado.
l Enviar e-mails para o endereço anotado na etapa 4 colocará o arquivo na pasta de
arquivos. Mas, se você quiser enviar um arquivo para um usuário específico ou para
"Todos os usuários" sem ter que efetuar logon no Trimble Connected Community e mover
o arquivo para a pasta correta, será preciso enviar o e-mail para outro endereço.
O formato do endereço é:
<tcc organization shortname>.<filespace>.<subfolder>@tccattachments.com
Por exemplo, se o nome da sua pasta de arquivos for "northernroad" e o nome da sua
empresa no Trimble Connected Community for "southernsurveys":
l Para enviar um arquivo para "Todos os usuários", você enviaria para
southernsurveys.northernroad.To%20All%20Users@tccattachments.com
l

l

Trimble Access Services ajuda

38

5 AccessSync com o Trimble Connected Community

l

Para enviar para um membro cujo id fosse "bsmith", você enviaria para
southernsurveys.northernroad.bsmith.To%20the%20Field@tccattachments.com

No campo
1. Execute logon no Software Trimble Access. Para assegurar-se que o serviços AccessSync estão¡
configurado corretamente:
l Selecione o modo de logonTCC.
l Use o nome de usuário (ID de Membro) e senha corretos do Trimble Connected
Community.
l Selecione o local do Trimble Connected Community apropriado. Isso determina onde seus
arquivos serão sincronizados.
2. No controlador, inicie o serviço AccessSync.
O serviço AccessSync fornece informações sobre o processo de transferência de arquivos em
um formato tabular; isso está descrito em mais detalhes na tabela abaixo.
Coluna Descrição
Nome
da
pasta

Os nomes das pastas no controlador que estão disponíveis para serem sincronizadas
com o Trimble Connected Community.
Os seguintes nomes de pasta aparecem:
l <username>
l System Files
l Quaisquer pastas de projeto contidas dentro da pasta <username>.
A caixa de seleção à esquerda do nome da pasta indica o estado de sincronização
para a pasta. Para mais informações, veja a tabela abaixo no passo 5.

Status Fornece informações adicionais sobre o processo de transferência de arquivos.
Os estados abaixo são os possíveis:
l Ocioso, indica que não há arquivos a transferir, ou que a pasta não foi
selecionada para ser sincronizada.
l x de y, indica que x arquivos foram transferidos com sucesso, de um total de y
arquivos.
Pressione em status para ver a lista de arquivos individuais sendo transferidos. As
setas para cima/para baixo indicam se o arquivo precisa ser enviado ou recebido.
Uma seta para cima indica que o arquivo precisa ser enviado ao Trimble Connected
Community, uma seta para baixo indica que o arquivo precisa ser baixado do Trimble
Connected Community.
Pressione o campo prioridade para selecionar quais arquivos serão transferidos e
para atribuir uma prioridade maior a um arquivo em relação a outro arquivo, ou para
alterar a prioridade de todos os arquivos.
Local O local do Trimble Connected Community para onde os arquivos serão enviados e de
do TCC onde serão recebidos.
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as linhas da tabela mudam de cor para fornecer mais informações sobre o estado atual do
processo de transferência:
l Verde indica que a pasta está sincronizada e que não há mais alterações a serem
transferidas.
l Vermelho indica que houve um problema na transferência de um ou mais arquivos.
3. Configure a caixa de seleção para cada pasta conforme necessário. Se os arquivos a serem
enviados estão em uma pasta, a pasta aparece na lista de pastas; caso contrário, os arquivos
são enviados para a pasta nome do usuário. Cada caixa de seleção tem três estados possíveis:
Estado Ação de sincronização
Os arquivos nesta pasta serão sincronizados com o local atual do Trimble Connected
Community.
Para interromper a sincronização desses arquivos, pressione esta caixa de seleção.
Arquivos nesta pasta não serão sincronizados com o local atual do Trimble
Connected Community.
Para iniciar a sincronização desses arquivos, pressione esta caixa de seleção.
Arquivos nesta pasta não serão sincronizados porque não estão designados para o
local atual do Trimble Connected Community.
Para designar os arquivos ao local atual do Trimble Connected Community, pressione
esta caixa de seleção.
4. Para configurar a Taxa de transferência de dados , clique em .
Um alerta de informaçõesna barra de tarefas mostra que um novo arquivo foi transferido para o
controlador.
Notas
l Depois de ser configurado, o serviço AccessSync compara os arquivos nas pastas de projeto
selecionadas no controlador com o local atual do Trimble Connected Community a cada
30 segundos. Se houver um arquivo no local do Trimble Connected Community que não existe
no controlador, ou se o arquivo no controlador é alterado, os novos arquivos são
transferidos..
l Você pode configurar as opções de conflito de arquivos para uma pasta e subpastas
específicas (por exemplo, para definir a versão correta do arquivo ou substituir as
configurações no controlador) a partir de dentro do AccessSync. Para mais informações, veja
Controlando o que acontece com arquivos duplicados no controlador
l Todos os arquivos das pastas de sistema e projeto selecionadas são transferidos do site atual
do Trimble Connected Community para o controlador.
l Se não houver conexão internet, os arquivos serão transferidos quando uma conexão for
feita.
l Se a conexão Internet também fornece correções de GPS, estas terão prioridade sobre a carga
de arquivos.
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Controlando o que acontece com arquivos duplicados
no controlador
Quando um arquivo é atualizado no servidor diversas vezes, o AccessSync detecta se uma versão
do arquivo já existe no controlador e automaticamente pausa o download para evitar um excesso
de arquivos sendo criados no controlador. Se o usuário em campo precisar das últimas
atualizações, você poderá retomar o download. A versão mais recente de um arquivo traz um sufixo
numérico no nome do arquivo para indicar que se trata de uma versão mais nova.
Para retomar manualmente o download de um arquivo duplicado:
1. Na tela AccessSync , clique dentro da coluna Status para o arquivo.
2. Clique na coluna Prioridade para o arquivo e então selecione a prioridade para o arquivo (Alta,
Média ou Baixa). Os arquivos são baixados em ordem de prioridade.
Para configurar regras de comportamento para conflitos de arquivos, faça o seguinte:
1. Na tela AccessSync , clique dentro da coluna Status da pasta onde você deseja aplicar a regra.
2. Clique em .
3. Defina as opções em conflitos de arquivos. Isso cria um arquivo .fsoxml, que é salvo na pasta
onde você está definindo as opções para conflitos de arquivos.
Parâmetro

Notas

Aplicar a
subpastas

Marque essa caixa de seleção para aplicar essas opções aos arquivos
carregados em qualquer subpasta, a qualquer profundidade.
Caso necessário, você pode aplicar as definições às subpastas e então criar
um .fsoxml em uma subpasta que contenha configurações distintas para
aquela subpasta. Desde que o nome do .fsoxml em uma subpasta
corresponda ao nome da subpasta, então as configurações nesse .fsoxml
substituirão as configurações definidas em qualquer pasta de nível mais
elevado.

Nomes dos
arquivos

Especifica os nomes de arquivo a que a opção se aplica. Para aplicar as
configurações a:
l todos os arquivos, insira *.*
l todos os arquivos de um mesmo tipo, por exemplo arquivos de
estilo, insira *.sty
l um arquivo específico, insira o nome do arquivo e a extensão, por
exemplo, "control.csv"
Use as setas para alterar a ordem dos arquivos com aquele nome. Ponha
os itens mais específicos em primeiro lugar. Coloque, por exemplo,
"control.csv" à frente de "*.csv" para que você possa criar uma regra
específica para o arquivo denominado "ctrl.csv" e então criar uma regra
para todos os demais arquivos .csv.

Gerenciar
conflitos por

Controla a versão do arquivo baixado. Selecione:
l Novo arquivo de versão para renomear o arquivo recém baixado com
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Parâmetro

Notas

l

l

uma versão um nível acima do arquivo atualmente existente no
controlador. Esta é a opção padrão se nenhuma opção corresponder
ao nome do arquivo.
Arquivo antigo de versão para manter a versão antiga do arquivo. Se
uma versão mais antiga do arquivo já existir, esta será substituída. O
número de versão é sempre -2 para diferenciá-lo de arquivos com
uma "nova versão" que possam já existir. O nome do arquivo baixado
permanece inalterado.
Substituir arquivo antigo para substituir o arquivo antigo, destruindo
o conteúdo anterior. Arquivos com versões distintas são ignorados.
Tome cuidado com essa opção - o software pode se confundir com
arquivos que sejam subitamente alterados. De forma geral, um
arquivo que esteja sendo usado não será sobrescrito e um alerta será
exibido, permitindo que alguma ação corretiva seja tomada pelo
usuário.

Alerta de
download de
arquivo

Controla como os alertas são exibidos para arquivos que foram baixados
ou que existam no controlador, mas para os quais há uma nova versão
disponível para download. Selecione:
l Contagem de Arquivos para exibir um único alerta mostrando o
número de arquivos baixados ou disponíveis para download, desde
que o alerta foi exibido pela última vez. Essa é a opção padrão.
Alerta de nova
l Todos os arquivos para exibir um novo alerta para cada arquivo que
versão de arquivo
seja baixado ou esteja disponível para download. O alerta inclui o
nome do arquivo.
l
Nenhum para impedir que apareça alerta de qualquer arquivo.
4. Clique em Voltar para retornar à tela AccessSync .
Notas l Os arquivos .fsoxml não são carregados no servidor.
l Ao baixar arquivos, os arquivos .fsoxml sempre têm a maior prioridade, de modo que os
arquivos de dados possam ser enviados ao campo junto com suas opções de
descarregamento.
l Ao descarregar arquivos, um novo arquivo .fsoxml sempre substitui um arquivo .fsoxml
existente de mesmo nome, a despeito das definições para gerenciamento de conflitos no
próprio arquivo .fsoxml.
l Você pode ter mais de um arquivo .fsoxml em um diretório, contudo, se opções conflitantes
para arquivos de mesmo nome aparecerem em arquivos .fsoxml distintos, será imprevisível
qual opção será usada.
l Se você alterar o arquivo .fsoxml enquanto o AccessSync estiver em execução, as novas
opções serão carregadas e acionadas em todos os downloads subsequentes.
l Se um arquivo .fsoxml incorreto foir carregado, o AccessSync grava uma mensagem no
arquivo de log (histórico) do Trimble Access na pasta dos System Files e continua em
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execução. Dependendo do erro, alguns dos itens no arquivo anterior ao erro podem ser
carregados e utilizados.

Transferindo arquivos do campo para o escritório
O serviço AccessSync permite que você transfira arquivos do controlador no campo para um local
de projeto do Trimble Connected Community através de uma conexão Internet:
1. Inicie o Software Trimble Access.
2. No controlador, use a ferramenta Configuração de Internet do Trimble Access para configurar
uma conexão Internet.
3. Execute logon no Software Trimble Access. Para assegurar-se que o serviços AccessSync estão¡
configurado corretamente:
l Selecione o modo de logonTCC.
l Use o nome de usuário (ID de Membro) e senha corretos do Trimble Connected
Community.
l Selecione o local do Trimble Connected Community apropriado. Isso determina onde seus
arquivos serão sincronizados.
4. No controlador, inicie o serviço AccessSynce selecione o(s) arquivo(s) a ser(em) sincronizado(s).
O serviço AccessSync fornece informações sobre o processo de transferência de arquivos em
um formato tabular; isso está descrito em mais detalhes na tabela abaixo.
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Coluna Descrição
Nome
da
pasta

Os nomes das pastas no controlador que estão disponíveis para serem sincronizadas
com o Trimble Connected Community.
Os seguintes nomes de pasta aparecem:
l <username>
l System Files
l Quaisquer pastas de projeto contidas dentro da pasta <username>.
A caixa de seleção à esquerda do nome da pasta indica o estado de sincronização
para a pasta. Para mais informações, veja a tabela abaixo no passo 5.

Status Fornece informações adicionais sobre o processo de transferência de arquivos.
Os estados abaixo são os possíveis:
l Ocioso, indica que não há arquivos a transferir, ou que a pasta não foi
selecionada para ser sincronizada.
l x de y, indica que x arquivos foram transferidos com sucesso, de um total de y
arquivos.
Pressione em status para ver a lista de arquivos individuais sendo transferidos. As
setas para cima/para baixo indicam se o arquivo precisa ser enviado ou recebido.
Uma seta para cima indica que o arquivo precisa ser enviado ao Trimble Connected
Community, uma seta para baixo indica que o arquivo precisa ser baixado do Trimble
Connected Community.
Pressione o campo prioridade para selecionar quais arquivos serão transferidos e
para atribuir uma prioridade maior a um arquivo em relação a outro arquivo, ou para
alterar a prioridade de todos os arquivos.
Local O local do Trimble Connected Community para onde os arquivos serão enviados e de
do TCC onde serão recebidos.
as linhas da tabela mudam de cor para fornecer mais informações sobre o estado atual do
processo de transferência:
l Verde indica que a pasta está sincronizada e que não há mais alterações a serem
transferidas.
l Vermelho indica que houve um problema na transferência de um ou mais arquivos.
5. Configure a caixa de seleção para cada pasta conforme necessário. Se os arquivos a serem
enviados estão em uma pasta, a pasta aparece na lista de pastas; caso contrário, os arquivos
são enviados para a pasta nome do usuário. Cada caixa de seleção tem três estados possíveis:
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Estado Ação de sincronização
Os arquivos nesta pasta serão sincronizados com o local atual do Trimble Connected
Community.
Para interromper a sincronização desses arquivos, pressione esta caixa de seleção.
Arquivos nesta pasta não serão sincronizados com o local atual do Trimble
Connected Community.
Para iniciar a sincronização desses arquivos, pressione esta caixa de seleção.
Arquivos nesta pasta não serão sincronizados porque não estão designados para o
local atual do Trimble Connected Community.
Para designar os arquivos ao local atual do Trimble Connected Community, pressione
esta caixa de seleção.
6. Para configurar a Taxa de transferência de dados , clique em

.

7. Clique em
para alterar o tamanho máximo de arquivos a serem carregados.
Nota – Por padrão, o AccessSync não tentará enviar um arquivo que seja maior que 8 MB. Se
você estiver usando um Tablet, poderá aumentar o tamanho máximo de arquivo a ser
carregado para 256 MB.
8. Você pode configurar o Trimble Connected Community para enviar email para os usuários
quando um arquivo no local for carregado ou atualizado.
Notas
l Depois de ser configurado, o serviço AccessSync compara os arquivos nas pastas de projeto
selecionadas no controlador com o local atual do Trimble Connected Community a cada 30
segundos. Se houver um arquivo no controlador que não existe no site, ou se os arquivos
estão diferentes, as alterações são carregadas a partir do controlador.
l Todos os arquivos nas pastas de projeto selecionadas são transferidos do controlador para o
local atual do Trimble Connected Community.
l Somente arquivos *.fxl, *.rtd e *.log dentro da pasta Arquivos de Sistema são transferidos do
controlador para o Trimble Connected Community.
l Se não houver conexão internet, os arquivos serão transferidos quando uma conexão for
feita.
l Se a conexão Internet também fornece correções de GPS, estas terão prioridade sobre a carga
de arquivos.
l Não há limite para a quantidade de dados que podem ser enviados do escritório para o
controlador no campo.
l Para visualizar mais detalhes do histórico de transferência de arquivos do AccessSync,
pressione a tecla programável Histórico .
l Toque nos cabeçalhos das colunas para organizar a tabela.
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Se você não necessita de atualizações de dados contínuas durante o dia, pode otimizar o processo
de transferência de arquivos:
1. No início da sessão no campo:
a. Inicie o AccessSync e ative a caixa de seleção para as pastas que contém os arquivos a
serem baixados do Trimble Connected Community.
b. Quando a sincronização dos arquivos terminar, limpe a caixa de seleção
AccessSync para desativar a transferência contínua de arquivos.
2. Ao final da sessão no campo:

na janela do

a. Inicie o serviço AccessSynce ative a caixa de seleção para as pastas que contém os dados
de campo a serem enviados para o escritório.
Dica - O AccessSync serviços Windows Mobile Device Center pode utilizar qualquer tipo de conexão
Internet para enviar arquivos: Wi-Fi, modem de celular ou a tecnologia de conexão Windows Mobile
Device Center. Dependendo da largura de banda disponível,, a velocidade de Sincronização variar.
Tipicamente, as conexão com Windows Mobile Device Center via cabo são as mais rÃ¡pidas,
seguidas pela tecnologia Wi-Fi, e depois modems de celular. Para assegurar a velocidade de
transferência mais rápida, use uma conexão via cabo sempre que disponível.

Mudando locais de Trimble Connected Community no campo
O serviço AccessSync transfere arquivos para o local do Trimble Connected Community atual que
você seleciona no controlador durante o logon. Para alterar esse local, execute logon novamente e
selecione o local apropriado:
1. Inicie o Software Trimble Access.
2. No controlador, use a ferramenta Configuração de Internet do Trimble Access para configurar
uma conexão Internet.
l Selecione o modo de logon Online .
l Use o nome de usuário (ID de Membro) e senha corretos do Trimble Connected
Community.
l Selecione o local do Trimble Connected Community apropriado. Isso determina onde seus
arquivos serão sincronizados.
3. No controlador, inicie o serviço AccessSync.
4. A caixa de seleção do modo de sincronização mostra que não há arquivos designados para o
novo local. Pressione a caixa de seleção para designar o projeto para o local atual.
5. Pressione a caixa de seleção de modo de sincronização para iniciar a transferência de
arquivos para o novo site do Trimble Connected Community.

Configurando notificações no escritório
Você pode configurar o utilitário Filespace Viewer do Trimble Connected Community para enviar um
email para o usuário ou endereço de email especificado para notificá-los que um arquivo foi criado,
alterado ou apagado.
Isso é particularmente útil para um trabalhador de escritório aguardando o recebimento de
arquivos das equipes no campo utilizando o serviço AccessSync.
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Para configurar as notificações:
1. Navegue até o local do projeto do Trimble Access.
2. Decida quando você quer receber o email de notificação:
l Quando qualquer dos usuários dentro do projeto faz uma alteração; selecione o nível
superior no utilitário Filespace Viewer.
l Quando um usuário individual faz uma alteração; selecione a pasta <nome do usuário> no
utilitário Filespace Viewer.
3. Clique no ícone de Notificações
.
4. Selecione Adicionar Notificação e siga o assistente para criar uma nova notificação:
5. Passo 1: Insira detalhes para determinar quando um email de notificação será gerado:
l Entre o Padrão de Nome de Arquivo.
l Para todos os arquivos, insira "*"
l Para todos os arquivos de um determinado tipo, insira *.<extensão do arquivo>. Por
exemplo, para receber notificações quando um arquivo de trabalho do General
Survey chegar, insira "*.job".
l Para um arquivo específico, insira o nome e extensão do arquivo. Por exemplo,
"ProjectA.job".
l Se você não conseguir ver ou usar uma determinada característica, você pode não ter
permissão para fazê-lo. Fale com seu Gerente do Local para obter essa permissão.
l Selecione [Aplicar também para todas as pastas nesta pasta] para assegurar que todos os
arquivos na estrutura de pastas geram um email de notificação.
6. Clique em Próximo.
7. Passo 2: Insira detalhes dos destinatários para determinar para quem os emails de notificação
são enviados:
l Adicionar Membro enviará um email para um usuário dentro do Trimble Connected
Community usando o endereço de email armazenado em seu perfil de usuário.
l Adicionar Grupo enviará um email para um grupo pré-configurado de usuários dentro do
Trimble Connected Community usando os endereços de email armazenados em seus
perfis de usuários individuais.
l Adicionar Email permite que você insira um endereço de email.
8. Clique em Próximo.
9. Passo 3: Insira uma linha de assunto e o corpo da mensagem para determinar o conteúdo do
email de notificação. Você pode inserir algumas variáveis para gerar automaticamente alguns
detalhes específicos sobre os arquivos:
l "%nomedoarquivo%" será substituído pelo nome do arquivo alterado.
l "%pasta%" será substituído pela pasta onde se encontra o arquivo.
l "%conteúdo%" será substituído pelo conteúdo do arquivo.
l "%link%" será substituído por um link para o arquivo.
10. Clique em Terminar.
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Nota l
l

l
l

indica que a pasta tem Notificações configuradas.
Os destinatários devem alterar seus filtros de spam para aceitar email vindo de
notifications@myconnectedsite.com
Você pode definir várias notificações para uma determinada pasta.
Para editar os detalhes do email de notificação, realce a pasta para a qual as notificações
foram configuradas, selecione
relevante.

e então selecione Editar ou Apagar para a notificação

Gerenciando seus dados na Trimble Connected
Community a partir de seu computador do escritório
Os arquivos salvos no Trimble Connected Community podem ser acessados usando:
l Trimble Connected Community, utilizando um navegador web
l Trimble Business Center
O TCC Explorer também pode ser utilizado para acessar arquivos guardados no Trimble Connected
Community através da área do Meu Computador ou do Windows Explorer no computador local
dos usuários.
Nota - Para importar dados do Software Trimble Access, instale os Office Updates do Gerenciador
de Instalação no computador do escritório que possuir o software de escritório Trimble instalado.

Gerenciando dados diretamente por meio do Trimble Connected Community
O Trimble Connected Community é gerenciado e hospedado pela Trimble, e você pode acessá-lo
facilmente utilizando um dos seguintes Navegadores Web:
l Internet Explorer versão 7.0 ou maior
l Mozilla Firefox versão 3.0 ou maior
l Safari versão 3.1.2 ou maior
Para acessar o Trimble Connected Community, vá em http://mytrimbleaccess.com. Entre no
sistema inserindo seu nome de usuário, organização e senha fornecidas no momento do registro.
Se não possuir uma organização Trimble Connected Community, ou se quiser acessar rapidamente
um dos serviços gratuitos disponibilizados por meio do Trimble Connected Community, sem que
seja necessário fazer logon, clique no botão Ferramentas de Levantamento na página de registro
(http://mytrimbleaccess.com).
Para abrir um arquivo de trabalho, navegue até o arquivo .job ou .jxl no Trimble Connected
Community e clique duas vezes no arquivo. Selecione Abrir Com , então clique em Navegar e
selecione o software apropriado. O software inicia e abre o arquivo selecionado.
Para baixar um arquivo, selecione o arquivo e clique em Baixar Arquivo Selecionado
. Salve o
arquivo em seu computador e abra o arquivo usando o software de escritório Trimble adequado.

Trimble Access Services ajuda

48

5 AccessSync com o Trimble Connected Community

Para transferir vários arquivos, selecione
para baixar um arquivo executável FTP. Baixe e
execute o arquivo executável para abrir uma janela de navegador. Selecione os arquivos necessários
e copie-os localmente. Abra-os usando o software de escritório Trimble adequado.

Gerenciando dados a partir do software Trimble Business Center
Os mesmos serviços que são acessados via um navegador web podem também ser acessados via
Trimble Business Center.
Para acessar serviços Trimble Access a partir do Trimble Business Center:
1. Usando a interface de usuário Ribbon, clique em Arquivo, então em TCC. Selecione a opção
Trimble Access Services .
2. Para selecionar um serviço disponível gratuitamente, clique o botão apropriado no painel
esquerdo. Ou então, clique em Login a partir do menu suspenso na barra de títulos, e insira
suas credenciais Trimble Connected Community para habilitar mais serviços.
Para evitar ter de iniciar sessão nos Trimble Access Services sempre que quiser acessar os mesmos,
configure o Trimble Business Center para utilizar sempre as mesmas credenciais. Para isso:
1. No Trimble Business Center, clique em Arquivo em seguida Opções. Na pasta Geral selecione
Serviços Externos.
2. Introduza o seu Nome de Usuário, Organização e Palavra-passe.
Geralmente, o layout dos Trimble Access Services no Trimble Business Center é basicamente igual ao
layout do acesso a serviços através de um navegador web.
Nota - Para importar arquivos do Trimble Connected Community diretamente para o Trimble
Business Center, utilize Abrir Arquivo Remoto . Para obter mais informações consulte a ajuda do
Trimble Business Center.

Gerenciando dados usando o TCC Explorer
O TCC Explorer é um plug-in para os sistemas operacionais Microsoft Windows Vista, Windows 7 e
Windows 8, que torna a estrutura de arquivos e pastas de uma organização no Trimble Connected
Community disponível nas áreas Meu Computador e Windows Explorer do computador local do
usuário. O TCC Explorer melhora significativamente a navegação através do Trimble Connected
Community, permitindo ao usuário gerir arquivos e pastas como faz no Windows.
O TCC Explorer permite a sincronização automática entre uma pasta selecionada no computador
local e um espaço de arquivo/pasta no Trimble Connected Community. O TCC Explorer pode
manter sincronizados até 10 pares de pastas.
O TCC Explorer pode ser instalado através do Trimble Installation Manager.
Para configurar uma pasta para sincronizar com o Trimble Connected Community Explorer:
1. No Windows Explorer, selecione uma pasta com a qual pretende sincronizar os seus dados.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta, selecione TCC Explorer e depois escolha entre:
l Sincronização em Dois Sentidos: com o espaço de arquivo na pasta e no TCC: Esta pasta
espelhará o espaço de arquivo selecionado no TCC; isto é, copiará os arquivos do TCC para
a pasta local e também da pasta local de volta para o TCC.
l Sincronização em um sentido: apenas TCC para local: Esta opção não copia quaisquer
aquivos locais de volta para o espaço de arquivo TCC.
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3. Selecione o espaço de arquivo ou uma pasta no espaço de arquivo que pretende sincronizar
4. Clique em Sincronizar para o Espaço de arquivo.
No software de escritório Trimble, selecione a opção para abrir ou importar arquivos, então
navegue até os arquivos dentro do TCC Explorer.
No Windows Explorer, navegue até o TCC Explorer e então selecione os arquivos a serem
importados. Arraste e solte esses arquivos no seu software de escritório.
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Conversiones de archivo
Convertendo arquivos antigos do Trimble Access para a
versão mais nova.
Você pode ver os seguintes métodos para converter arquivos antigos de trabalhos (*.job) e de estilo
de levantamento (*.sty) no softwares integrado o software Trimble Access:
l Conversão automática de arquivos
l Conversão de arquivos manual
l Conversões de Arquivos durante atualização
Para obter mais informações consulte a ajuda do Trimble Installation Manager.

Conversão automática de arquivos
Ao transferir arquivos do escritório para o controlador no campo usando o serviço AccessSync,
alguns tipos de arquivo podem ser convertidos automaticamente para a versão requerida pelo
controlador no campo. Você deve possuir uma licença válida do AccessSync para usar esse serviço.
Conversões de arquivo automáticas ocorrem de forma oculta; para utilizar este serviço, é necessário
apenas copiar os arquivos que precisam ser convertidos para a pasta adequada no local do projeto
do Trimble Connected Community e enviar os arquivos para o campo com o serviço AccessSync.
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Os seguintes tipos de arquivo podem ser convertidos durante uma transferência:
Tipo do Arquivo

Extensão do
Arquivo

Da versão

Arquivos de trabalho do Trimble Access,
usados por:
l Levantamento Geral
l Estradas
l Túneis
l Minas
l Pipelines

*.job

Sistema Trimble Access, versão 1.0.0 e
posterior

arquivos de templates Trimble Access

*.jot

Sistema Trimble Access, versão 1.5.0 e
posterior.

Arquivos de estilo de levantamento do
Trimble Access

*.sty

Sistema Trimble Access, versão 1.0.0 e
posterior

Arquivos de trabalho do Trimble Survey
Controller

*.job

Software Trimble Survey Controller,
versão 11.00 e posterior

Arquivos de estilo de levantamento do
Trimble Survey Controller

*.sty

Software Trimble Survey Controller,
versão 11.00 e posterior

Se uma versão não suportada for enviada ao campo, ou se a conversão de arquivo falhar (por
exemplo, se o trabalho estiver corrompido), o arquivo original será enviado sem nenhuma
conversão aplicada. Ao tentar abrir um trabalho não convertido, será exibida uma mensagem de
erro declarando que a versão não é suportada.
Notas
l Os arquivos somente serão convertidos quando o sistema Trimble Access versão 1.4.0 ou
posterior estiver sendo executado no controlador de campo.
l Os arquivos podem ser convertidos quando colocados na pasta Para o campo e suas
subpastas, ou na pasta Para Todos os Usuários ou suas subpastas no Trimble Connected
Community.

Conversão de arquivos manual
A conversão de arquivos manual é um serviço disponível de forma livre hospedado no Trimble
Connected Community. Ela permite que você carregue arquivos de trabalho ou estilo de
levantamento em um servidor hospedado pelo Trimble, selecione a versão para a qual deseja
converter os arquivos e salve-os em seu PC local ou diretamente em sua organização Trimble
Connected Community para transferência para o campo. A tabela a seguir lista os tipos de arquivos
que podem ser convertidos para qualquer versão posterior, porém não é possível converter
arquivos para versões anteriores utilizando este serviço.
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Tipo do Arquivo

Extensão do
Arquivo

Da versão

Arquivos de trabalho do Trimble Access,
usados por:
l Levantamento Geral
l Estradas
l Túneis
l Minas

*.job

Sistema Trimble Access, versão 1.0.0 e
posterior

arquivos de templates Trimble Access

*.jot

Sistema Trimble Access, versão 1.5.0 e
posterior.

Arquivos de estilo de levantamento do
Trimble Access

*.sty

Sistema Trimble Access, versão 1.0.0 e
posterior

Arquivos de trabalho do Trimble Survey
Controller

*.job

Software Trimble Survey Controller,
versão 11.00 e posterior

Arquivos de estilo de levantamento do
Trimble Survey Controller

*.sty

Software Trimble Survey Controller,
versão 11.00 e posterior

Conversão de arquivos manual
Para utilizar o serviço de conversão de arquivos manual:
1. Vá até o serviço Conversões de Arquivos manuais:
l Vá a http://mytrimbleaccess.com e navegue até à área Ferramentas de Levantamento .
Você pode acessar esta área independentemente de ter uma organização Trimble
Connected Community. Se você tiver uma organização TCC, poderá iniciar a sessão para
acessar ferramentas adicionais.
l A partir do Trimble Business Center:
1. Clique em Arquivos, TCC , então clique em Trimble Access Services .
2. Clique em Entrar na barra de títulos e insira as credenciais fornecidas por seu
administrador.
3. Clique em
.
Nota - No Trimble Business Center, você pode definir as suas credenciais Trimble Access
Services para que não seja necessário inseri-las sempre que iniciar uma sessão. Para
obter mais informações, consulte Acessar Serviços via Trimble Business Center
2. Clique em Selecionar arquivos ; vá até a pasta que contém os arquivos, selecione os arquivos e
clique em Abrir . Não é possível selecionar arquivos de trabalho e estilos de levantamento ao
mesmo tempo. Quanto tiver adicionado à lista todos os arquivos que quer converter, clique
em Próximo.
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3. Selecione a versão para a qual deseja converter. Serão exibidas apenas versões posteriores à
versão mais recente em sua lista. Só é possível selecionar uma versão para converter, mesmo
se houver múltiplos arquivos na lista. Clique em Próximo . Os arquivos serão carregados no
servidor hospedado pelo Trimble e convertidos para a versão selecionada.
4. Os resultados da conversão serão exibidos. Todos os arquivos convertidos com êxito serão
listados como hyperlinks.
l Para salvar os arquivos localmente em seu PC, clique em cada hyperlink e selecione o local
onde deseja salvar o arquivo.
l Se tiver feito logon em sua organização Trimble Connected Community, é possível salvar
os arquivos em um local de projeto Trimble Access no Trimble Connected Community.
Para isso:
a. Selecione Salvar em meu local de arquivos Trimble Connected Community . Clique
em Próximo .
b. Uma lista de Locais de Projeto do Trimble Access aos quais você tem acesso será
exibida. Selecione o local no qual você deseja salvar os arquivos.
c. Selecione a pasta na qual você deseja salvar os arquivos. Se quiser enviar os arquivos
para um usuário no campo com o AccessSync, expanda a pasta do n<username>
clicando em
e então selecione a pasta To the Field. Se quiser enviar os arquivos
para todos os usuários no projeto, selecione a pasta To All Users. Clique em Próximo .
5. Os resultados do arquivo salvo serão exibidos. Clique em Terminar para voltar ao início do
assistente e converter mais arquivos.
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7

Previsão GNSS
Previsão GNSS
O serviço Previsão GNSS é uma ferramenta de planejamento usada para prever a adequação de
levantamentos GNSS para um determinado local com base na disponibilidade de satélites e
condições ionosféricas desse local.
Ele fornece informações sobre a disponibilidade de satélites nos sistemas de satélites que você tiver
seleconado.

Calculando disponibilidade de satélites com o serviço Previsão GNSS
1. No controlador, use a ferramenta de Configuração de Internet do Trimble Access para
configurar uma conexão Internet.
2. A partir do o menu Trimble Access, inicie a aplicação Previsão GNSS.
3. Pressione Configurações.
4. Configure os detalhes necessários:
l Insira data e hora.
l Insira a latitude e longitude de sua posição.
Tip - Para completar automaticamente os campos Latitude e Longitude usando a posição
autônoma atual derivada pelo receptor GNSS, pressione Aqui.
l Selecione o número de intervalos (horas) para os quais você quer gerar dados de previsão.
l Insira o valor de interrupção da elevação.
5. Clique em Próximo.
6. Selecione o(s) sistema(s) de satélites a ser rastreado.
7. Clique em Concluir.
O serviço de Previsão GNSS entrará em contato com o servidor hospedado pela Trimble para
calcular as informações. A previsão retornará o número de satélites e a condição da ionosfera
para cada intervalo; esta informação será resumida para mostrar a adequação das condições
de satélite para o levantamento:
Boas condições
Condições difíceis
Condições ruins
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A barra de status do Previsão GNSS mostrará o status dos dados e a disponibilidade de
conexão Internet.
Nota - o desempenho de equipamentos GNSS da Trimble depende das condições ionosféricas.
Devido às erupções solares, a condição da ionosfera da Terra muda. Alta atividade ionosférica
pode levar a tempos de convergência maiores para soluções GNSS da Trimble e em casos extremos
pode ser impossível calcular uma posição. O Iono Index vai de 1 a 10. Quanto maior o número,
maior é a probabilidade de que suas medições GNSS sejam afetadas. O serviço Previsão GNSS
ajudará a interpretar o valor. Se o valor for muito grande, será exibido um ícone amarelo ou
vermelho mesmo se houver um número suficiente de satélites visíveis.
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