HJÄLP

Trimble Access™
Tjänster

Version 2017.22
Revidering A
Februari 2019

1

Juridisk information
Trimble Inc.

www.trimble.com
Upphovsrätt och varumärken
© 2009–2019, Trimble Inc. Alla rättigheter reserverade.
För fullständig information om upphovsrätt och
varumärken se Trimble Access Hjälp.

Trimble Access Services hjälp

2

Innehåll
1 Introduktion till Trimble Access Services

4

Trimble Access Services Översikt
Logga in på Trimble Access i fält

4
6

2 Trimble Connect

10

Trimble Access-tjänster och Trimble Connect
Ställa in ett Trimble Connect-projekt
Hantera projektdata

10
13
14

3 AccessSync med Trimble Connect

17

AccessSync Översikt
Synkronisera filer mellan Trimble Connect och kontrollenheten
Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
Hantera din data i molnet via din kontorsdator

4 Trimble Connected Community

17
17
21
23

25

Trimble Access Services och Trimble Connected Community
Administrera en Organisation i Trimble Connected Community
Använda din Organisation i Trimble Connected Community

5 AccessSync med Trimble Connected Community

25
27
31

34

AccessSync Översikt
Överföra filer från kontoret till fältet
Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
Överföra filer från fältet till kontoret
Hantera din data i Trimble Connected Community via din kontorsdator

6 Filkonvertering

34
36
40
42
46

49

Konvertera tidigare Trimble Access-filer till den senaste versionen
Automatisk filkonvertering
Manuell filkonvertering

7 GNSS Forecast

49
49
51

53

GNSS Forecast

53

Trimble Access Services hjälp

3

K A P I T E L

1

Introduktion till Trimble Access Services
Välkommen till Hjälpguiden för Trimble Access Services version 2.30.
För information som utökar eller uppdaterar denna hjälpguide se Release Notes för Trimble Access.
Gå till http://apps.trimbleaccess.com/help för att ladda ned den senaste PDF-filen av Trimble Access
Release Notes eller hjälpfilerna för varje Trimble Access applikation.
Tips – För att länkar mellan PDF-filerna i applikationen Trimble Access ska fungera måste man ladda
ned filerna till samma mapp på datorn och inte ändra några filnamn.

Trimble Access Services Översikt
Trimble Access Services är en samling verktyg som kompletterar programmet Trimble Access, för att
t.ex. göra det enkelt för dig att flytta filer från kontrollenheten till en samarbetsplattform i molnet
som stöds. Du har rätt att använda Trimble Access Services om du har ett giltigt underhållsavtal för
programmet Trimble Access.
Tjänsten som används för att synkronisera filerna mellan kontrollenheten och molnet är
AccessSync. AccessSync kan antingen användas tillsammans med Trimble Connect molnbaserade
samarbetsplattform eller med Trimble Connected Community webbaserade tjänst.
Obs! – För att kunna köra programmet AccessSync måste varje kontrollenhet ha en giltigt
AccessSync-licens. Detta innebär att det måste finnas ett giltigt underhållsavtal för varje
kontrollenhet som ska använda AccessSync.
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Service

Tillgänglig Beskrivning
i...

AccessSync Fält

Trimble
Connect

Kontor

Den här tjänsten använder en internetanslutning för att synkronisera
filer mellan fältkontrollenheten och molnet (Trimble Connect eller
Trimble Connected Community).
När man överför filer från kontoret till fält konverteras filer automatiskt
till den version som krävs av kontrollenheten.
l

Fillagring och delning för AccessSync
Hantera filer som lagrats i molnet med hjälp av något av följande:
l Webbläsare (http://connect.trimble.com )
l Trimble Business Center (öppen fjärrfil)
l Synkronisera dina filer till skrivbordet med hjälp av Trimble
Connect Sync
Hantera filrättigheter

Trimble
Kontor
Connected
Community

l

Hantera filer som lagrats i molnet med hjälp av något av följande:
l Webbläsare (http://mytrimbleaccess.com )
l Trimble Business Center (öppen fjärrfil)
l Synkronisera till skrivbordet med hjälp av Trimble Connected
Community Explorer
l

l

l

GNSS
Prognos

Fält

Fillagring och delning för AccessSync

Hantera filrättigheter
Filkonvertering *
Ladda upp eller konvertera gamla filer för Trimble Survey Controller
jobbfiler för Generell Mätning till den senaste versionen och spara
dem sedan lokalt eller direkt till Trimble Connected Community för
överföring till fältet.
Databehandling*
Ladda upp GNSS datafiler till en tredjepartstjänst för slutgiltig
bearbetning.
GNSS Prognos*
Ett planeringsverktyg som förutser lämpligheten för en GNSSmätning baserat på satelliters tillgänglighet och jonosfäriska
förhållande för en viss plats.

Ett planeringsverktyg som förutser lämpligheten för en GNSS-mätning
baserat på satelliters tillgänglighet och jonosfäriska förhållande för en
viss plats.
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Logga in på Trimble Access i fält
Alla användare måsta logga in på Programvaran Trimble Access första gången som systemet körs för
att definiera katalogen där informationen kommer att lagras. Alla Trimble Access-filer lagras i
mappen under \Trimble Data\<username>.
Inloggning ger dig möjlighet att:
l Separera och utmärka din filer från filer från andra användare som använder samma
kontrollenhet.
l Lätt hantera information mellan medlemmar inom en organisation.
Inloggning krävs av tjänsten AccessSync för att:
l Autentisera tillbehörighet till tjänster från fältet.
l Säkerställer att filer överförs till rätt kontrollenheter på fältet och till rätt plats i molnet.
l Göra det möjligt att använda vilken kontrollenhet som helst och ändå ha tillgång till fältets
projektinformation.

Trimble Access Services hjälp

6

1 Introduktion till Trimble Access Services

Logging in på Programvaran Trimble Access
1. Från the Trimble Access menu, tryck på Logga in och välj därefter Inloggningsstatus.
Inloggningsstatus Använd när...

Egenskap

Offline

Du för tillfället Definierar katalogen där din information sparas. Alla
inte har någon Trimble Access-filer kommer att lagras i en mapp under
Internet\Trimble Data\<username>.
anslutning.
or
Du har inte
köpt några
online-tjänster
som
AccessSync.

Trimble Connect

Du har ett
Trimble
Connect-konto.
och
du är nu
ansluten till
Internet.

l

l

l

TCC

Du har en
organisation
konfigurerad i
Trimble
Connected
Community.
och
du är nu
ansluten till
Internet.

l

l

l

Definierar katalogen där din information sparas. Alla
Trimble Access-filer kommer att lagras i en mapp
under \Trimble Data\<username>. Mappen
<användarnamn> har samma namn som den första
delen i den e-postadress som du använde för att
logga in till Trimble Connect, som är en del av
e-postadressen före ”@”.
Autenticerar att användaren har tillgång till tjänster
från fältet.
Säkerställer att filer överförs till rätt kontrollenheter
på fältet och till rätt plats i molnet.
Definierar katalogen där din information sparas. Alla
Trimble Access-filer kommer att lagras i en mapp
under \Trimble Data\<username>.
Autenticerar att användaren har tillgång till tjänster
från fältet.
Säkerställer att filer överförs till rätt kontrollenheter i
fältet och till rätt organisation, projektplats om
mapp på kontoret.

2. Ange din användarinformation. Gör något av följande:
l Om man loggar in offline och man inte har köpt online-tjänster t.ex. AccessSync går det att
ange valfritt användarnamn eftersom detta bara används för att definiera mappens namn.
Det behövs inget lösenord.
Tryck på Nästa.
Granska användarinställningarna och tryck därefter på Avsluta.
l Om du loggar in offline men i framtiden tänker använda online-tjänster såsom AccessSync
anger du ditt användarnamn för kontot. Det behövs inget lösenord.
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l

l

Användarnamnet används för att skapa din datamapp och vid användning av onlinetjänster kommer detta användas för autenticering.
Tryck på Nästa.
Om du tidigare har loggat in online, visas en lista över tillgängliga Trimble Connect-projekt
eller Trimble Connected Community-webbplatser som är tillgängliga att överföra data till.
Välj en plats och tryck därefter på Nästa. Vid nästa Internet-anslutning kommer filerna
överföras utan att man behöver logga in igen.
Om man inte tidigare loggat in online går det att granska användarinställningarna och
därefter trycka på Avsluta.
Om är loggar in online till Trimble Connect, måste du ange ditt användarnamn för Trimble
Connect (e-postadress) och lösenord. Denna användarinformation används för att skapa
datamappen och för autenticering.
Tryck på Nästa. Programvaran Trimble Access använder Internet-anslutningen för att
kontrakta Trimble-servrar för att autenticera inloggningsinformationen. Efter autentisering
hämtar Programvaran Trimble Access en lista över tillgängliga Trimble Connect-projekt
med vilka du kan synkronisera filer med tjänsten AccessSync.
Välj ett Trimble Connect-projekt från rullgardinsmenyn- Det är till detta projekt som filerna
kommer att överföras till och från med hjälp av tjänsten AccessSync.
Tryck på Nästa.
Granska inloggningsinställningarna och tryck därefter på Avsluta.
Om är loggar in online till Trimble Connected Community, måste du ange ditt
användarnamn för Trimble Connected Community (Medlems-ID) och lösenord. Ange
Trimble Connected Community-organisationens kortnamn eller markera det från listan.
Denna användarinformation används för att skapa datamappen och för autenticering.
Tryck på Nästa. Programvaran Trimble Access använder Internet-anslutningen för att
kontrakta Trimble-servrar för att autenticera inloggningsinformationen. Väl auteticerad
skapar Programvaran Trimble Access en lista över tillgängliga Trimble Connected
Community-platser och med vilka det går att synkronisera filer med tjänsten AccessSync.
Välj en Trimble Connected Community-plats från rullgardinsmenyn. Det är till denna plats
filerna kommer föras över till och från med tjänsten AccessSync.
Tryck på Nästa.
Granska inloggningsinställningarna och tryck därefter på Avsluta.

Obs! –
l Tjänsten AccessSync kommer alltid att synkronisera data till det aktuella Trimble Connected
Community-projektet eller -platsen. Om projektet eller platsen inte har rätt inställningar kan
det hända att data överförs till fel plats.
l Listan visar endast Trimble Connect-projekt eller Trimble Connected Community-platser inom
den organisation som du har tillgång till. För mer information, se Dela ditt projekt med
teammedlemmar eller Redigera Behörigheter för Webbplats.
l Säkerställ att inställningarna är rätt på kontrollenheten. Om inte kan inloggningen
misslyckas.
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l

För att radera ett användarnamn tryck på knappen Radera. De associerade datamapparna
raderas inte. Om man däremot vill radera dessa mappar kan de tas bort manuellt med
applikationen Filer.

Logga in som annan användare på kontrollenheten
1. Tryck på inloggningsknappen på the Trimble Access menu.
2. Logga in med nytt användarnamn och lösenord.
Obs! –
l Namnet på användaren syns på Inloggningsknappen på the Trimble Access menu.
l När man växlar mellan användare måste man starta om de specialiserade
applikationerna för att säkerställa att all data lagras på rätt ställe.
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Trimble Connect
Trimble Access-tjänster och Trimble Connect
Tjänsten AccessSync använder en internetanslutning för att synkronisera filer mellan
fältkontrollenheten och Trimble Connect.
Trimble Connect är en molnbaserad samarbetsplattform som tillhandahåller datalagring online och
andra verktyg för att göra det möjligt för projektteam att dela projektinformation snabbt och
enkelt.
Alla Trimble Connect-användare har tillgång till samma funktioner i Trimble Connect, men det kan
finnas begränsningar på hur många projekt du kommer åt, mängden data du kan lagra och det
antal användare som du kan bjuda in till dina projekt.
Detta kapitel förklarar hur man använder Trimble Connect som en del av systemet Trimble Access:
l Viktiga skillnader mellan Trimble Connect och Trimble Connected Community
l Översikt: Ställa in ett Trimble Connect-projekt och överföra data med hjälp av AccessSync
l Ställa in ett Trimble Connect-projekt
l Skapa ett Trimble Connect-konto
l Logga in till Trimble Connect Web
l Skapa ett projekt i Trimble Connect Web
l Dela ditt projekt med teammedlemmar
l Hantera projektdata
l Strukturera din data
l Lägga till data i ett projekt i Trimble Connect Web
För mer information se Hjälpguiden för Trimble Connect.
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Viktiga skillnader mellan Trimble Connect och Trimble Connected
Community
Om du är van vid att använda Trimble Connected Community för att lagra data och dela
information och funderar på att flytta till den Trimble Connect molnbaserade
samarbetsplattformen, kan det vara bra att veta de viktiga skillnaderna mellan de två
plattformarna. De är:
l Trimble Connect använder inte konceptet organisation, istället organiseras data i projekt och
mappar.
l Du kan dela mappar och projekt med vem som helst som har ett Trimble Connect-konto, eller
bjuda in nya användare.
l Trimble Connect använder en enklare mappstruktur. Du behöver inte skapa mapparna Till
fältet eller Systemfiler i ditt projekt innan du överför data till kontrollenheten.
l Data separeras inte i användarmappar. Istället, har varje fil en märkning med Senast ändrad
av.
l Du kan på ett enklare sätt dela filer från fältet med andra användare som är på fältet, bara
genom att helt enkelt synkronisera din data med Trimble Connect-projektet. Andra användare
på fältet behöver inte vänta på att någon på kontoret ska flytta filerna innan de kan ladda ned
dem till sin kontrollenhet.

Översikt: Ställa in ett Trimble Connect-projekt och överföra data
med hjälp av AccessSync
Följande diagram visar de steg som krävs för att ställa in ett projekt för att överföra data med
AccessSync.
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Ställa in ett Trimble Connect-projekt
Skapa ett Trimble Connect-konto
1.
2.
3.
4.

Gå till http://connect.trimbleaccess.com, i din webbläsare.
Klicka på Logga in.
Klicka på Komma igång.
Fyll i den obligatoriska informationen och klicka sedan på Skapa konto.
Ett e-postmeddelande kommer att skickas till den e-postadress som angivits. Klicka på länken i
e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto. Som en del av kontoaktiveringsprocessen,
kommer du att ställa in den information som krävs för att logga in till Trimble Connect.

Logga in till Trimble Connect Web
1. Gå till http://connect.trimble.com, i din webbläsare.
2. Klicka på Logga in.
3. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka därefter på Logga in.

Skapa ett projekt i Trimble Connect Web
1.
2.
3.
4.
5.

Gå till http://connect.trimble.com, i din webbläsare och logga in till Trimble Connect.
Klicka på Nytt projekt.
Ange ett namn för projektet.
Välj en bild att använda som miniatyrbild för projektet i Trimble Connect, om så krävs.
Välj den projektfilserver som projektet ska ligga på.
För bästa prestanda vid upp- och nedladdning av data bör du välja det område som ligger
närmast det område där projektteamet är placerat.
Tips – Projektlistan filtreras beroende på serverns plats. Om du inte kan se alla dina projekt,
bör du kontrollera inställningen för Plats för projektserver under fliken Projekt / Filter.
6. Klicka på Skicka.
Projektet skapas och visas i Trimble Connect.
Obs! – Tills dess att du bjuder in teammedlemmar till projektet är du den enda person som
kan se projektet som du har skapat.
7. Klicka på projektet för att öppna det.
Panelen Utforskaren visas till vänster på skärmen, och åtgärdsflikarna för projektet dyker upp
överst på skärmen.

Dela ditt projekt med teammedlemmar
1. Öppna projektet i Trimble Connect Web.
2. Välj fliken Team.
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3. Klicka på .
4. Ange e-postadressen till den användare som du vill bjuda in. Du kan ange flera e-postadresser
samtidigt, separerade av ett komma eller semikolon.
5. Välj den grupp som användaren ska tillhöra, om så krävs.
6. Välj deras roll. Normalt används rollen ”Användare”.
7. Klicka på Skicka.
Ett e-postmeddelande med instruktioner om hur man går med i projektet skickas till
användaren. Om användaren inte redan har ett Trimble Connect-konto, kommer statusen för
användaren att vara ”väntar på aktivering” tills deras konto har aktiverats.

Hantera projektdata
Ladda upp filer till Trimble Connect Web för att lagra dem på en central plats och enkelt kunna ladda
ned dem till kontrollenheten efter behov. När filerna har uppdaterats på kontrollenheten, laddar du
upp förändringarna till Trimble Connect Web med hjälp av AccessSync. Du kan ladda upp alla typer
av filer, som t.ex. JXL, DXF och CSV-filer.

Strukturera din data
Det finns inte specifika krav på filerna placering i Trimble Connect för att synkronisera data mellan
kontoret och kontrollenheten.
Huvudprojektmappen i Trimble Connect synkroniseras till användarnamn/projektmapp på
kontrollenheten. Om projektmappen inte redan finns på kontrollenheten, skapas den automatiskt
första gången du laddar ner filer till kontrollenheten. Om projektmappen i Trimble Connect
innehåller filer som i vanliga fall ligger i mappen System Files på kontrollenheten (exempelvis,
funktionsbibliotekets FXL-filer),kommer AccessSync automatiskt att spara dessa filer i mappen
Systemfiler när de laddas ned, och därefter hantera synkroniseringen av dessa filer mellan kontoret
och kontrollenheten.
Du kan skapa en projektplats som passar storleken på, och antalet projekt som företaget normalt
sätt arbetar med. Trimble rekommenderar att du strukturerar din data på något av följande sätt:
l Ett Trimble Connect projekt per mätprojekt
Generellt passar detta alternativ användare som arbetar med stora projekt över lång tid. Om
du har flera användare som synkroniserar data till projektet, skapar du en underordnad mapp
per användare för att särskilja datan från respektive användare.
l Ett Trimble Connect projekt för all fältdata
Det här är det enklaste sättet att strukturera din data. Alla användare som ansluter till
projektet från sina kontrollenheter och sedan synkroniserar med projektmappen i Trimble
Connect kommer att ladda ned alla filer och mappar i projektet till sina kontrollenheter. För att
hantera data i projektet, rekommenderar Trimble att du skapar underordnade mappar för att
särskilja:
l mätprojekt
l data från flera användare
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Tips –
l För att förenkla inlärningsprocessen, rekommenderar Trimble att du bara har ett projekt med
en underordnad mapp per användare. När du har fått mer erfarenhet av systemet, kan du
prova att lägga till underordnade mappar och ytterligare projekt.
l När det finns flera användare som synkroniserar filer, använder du en lämplig namnkonvention
för att undvika konflikter, exempelvis, användare_datum.job. För mer information se
Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
l Var uppmärksam på att för många mappnivåer gör det svårt för fältanvändaren.
l Fältanvändaren kan lägga till nya mappar och data i projektet. För att göra detta, kan de välja
mappar på kontrollenheten att synkronisera till eller, om de väljer sina användarmappar att
synkronisera all data i, så kommer all data i deras användarmapp att laddas upp till Trimble
Connect.
Obs! – Eftersom Pipelines-data som lagras i mappen Tally på kontrollenheten, och inte i
<username>-mappen, kan alla användare dela på samma mapp i Trimble Connect. När filer
synkroniseras från kontrollenheten till Trimble Connect, synkroniseras alla till samma mapp men
varje Pipelines fil får ett tillägg i form av användarnamnet så att de enkelt kan slås ihop med
uppdateringsverktyget för kopplingsförteckningen. För mer information, se Hjälpguiden för
pipelines, som finns på http://apps.trimbleaccess.com/help.

Lägga till data i ett projekt i Trimble Connect Web
1. Öppna projektet i Trimble Connect Web.
2. Välj fliken Data.
3. I Utforskarens panel, klickar du på . och sedan klickar du på Skapa mapp. Ange namnet på
den mapp där du vill lagra data som ska synkroniseras med kontrollenheterna som kör
programmet Trimble Access och klicka sedan på Skicka.
Obs! – När du skapar en mapp i ditt projekt i Trimble Connect, ställs behörigheterna in på Full
åtkomst som standard, vilket innebär att du kan läsa och skriva till mappen. Mappar måste
ha full åtkomst för att AccessSync ska kunna ladda upp och ned filer från servern. Om du
ändrar behörigheterna på mappen till "Skrivskyddad åtkomst", kommer AccessSync att
kunna skicka data från Trimble Connect till kontrollenheten men kontrollenheten kan inte
skicka data till Trimble Connect. Om du ställer in mappen på "Ingen åtkomst" kommer
mapparna inte att visas i AccessSync och data kan inte synkroniseras. Alla användare som
har administratörsrättigheter till ett projekt har full åtkomst till alla mappar i projektet,
oavsett inställningen för Mappbehörighet.
Om det finns flera användare som synkroniserar data till ett projekt, rekommenderar Trimble
att du använder en underordnad mapp per användare eller en lämplig namnkonvention för
dina filer för att hålla reda på data från respektive användare.
4. Om så kärvs, kan du välja den mapp du skapare och sedan klicka på och sedan klicka på
Skapa mapp. Ange användarnamnet för den användare som ska synkronisera data till den här
mappen. Upprepa, efter behov, för varje användare som ska synkronisera data i projektet.
5. Välj mapp och klicka sedan på för att ladda upp data till en mapp.
De filer du laddar upp kan nu synkroniseras med kontrollenheten med hjälp av AccessSync. Se
Synkronisera filer mellan Trimble Connect och kontrollenheten.
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Obs! – Du behöver inte åtkomst till funktionerna Checka in eller Check ut i Trimble Connect för
att ladda upp data till ditt projekt eller för att synkronisera data med en kontrollenhet med
hjälp av AccessSync.
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AccessSync med Trimble Connect
AccessSync Översikt
Använd tjänsten AccessSync för att överföra jobb och relaterade filer mellan den molnbaserade
samarbetsplattformen Trimble Connect och kontrollenheten ute på fältet.
Tjänsten AccessSync överför Trimble Access-filer med hjälp av en Internet-anslutning. På fältet
måste vara inloggad i systemet och ha valt Trimble Connect-projektet att synkronisera data med.
När man överför filer från kontoret till kontrollenheten på fältet, kan vissa filtyper konverteras
automatiskt till den version som kontrollenheten på fältet kräver.

Överföringshastigheter
Du kan välja dataöverföringshastigheten, och om behoven för andra nätverkstjänster behöver
beaktas. Alternativen är:
l Minimum: Överför alltid filer med den lägsta hastigheten. Avvaktar med alla filöverföringar om
mätningen i realtid använder anslutningen för basdata. Använd detta alternativ om du har en
långsam eller kostnadsbegränsad anslutning till internet.
l Anpassningsbar: Överför filer med medelhastighet om internetanslutningen inte används, och
sänker överföringshastigheten om någon annan aktivitet pågår, för att dela anslutningen.
Beteendet i det här läget beror på typen av anslutning och dess kapacitet.
l Maximum: Överför filer i den snabbast möjliga hastigheten för anslutningen. Kan orsaka
genomströmningsproblem för andra funktioner som använder internetanslutningen om den
inte klarar av hög bandbredd.

Synkronisera filer mellan Trimble Connect och
kontrollenheten
Tjänsten AccessSync låter dig göra ändringar på filer antingen i kontrollenheten eller i den
molnbaserade samarbetsplattformen Trimble Connect för synkronisering med hjälp av en
internetanslutning.
När du har konfigurerat projektet i Trimble Connect, laddat upp projektdata och delat projektet
med andra Trimble Connect-användare, behövs ingen ytterligar åtgärd från kontoret. Användaren
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på fältet kan användare tjänsten AccessSync för att synkronisera den senaste datan mellan Trimble
Connect och deras kontrollenhet när som helst.
Obs! – Du kan konfigurera alternativen för filkonflikter för en särskild mapp eller undermapp
(exempelvis, för att definiera versionshantering av filer eller för att skriva över inställningar i
kontrollenheten) i AccessSync. För mer information se Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
1. Starta programmet Trimble Access.
2. På kontrollenheten, använd verktyget Trimble Access Internet-inställningar för att etablera en
Internet-anslutning.
3. Logga in till programmet Trimble Access med hjälp av dina inloggningsuppgifter för Trimble
Connect:
a. Tryck på fältet användarnamn på startskärmen Trimble Access Launcher. Skärmen Logga
in visas.
b. Välj Trimble Connect i fältet Inloggningsläge.
c. Ange användarnamn och lösenord för att logga in till Trimble Connect. Ditt användarnamn
är den e-postadress som du använde för att registrera dig på Trimble Connect.
d. Tryck på Nästa.
e. Välj det Trimble Connectt-projekt som du vill synkronisera data med och tryck på Nästa.
Skärmen Inloggning slutförd bekräftar att du har loggats in till det Trimble Connectprojekt som du valde.
f. Tryck på Nästa.
Tjänsten AccessSync startar automatiskt och ger information om filöverföringsprocessen.
Detta beskrivs i mer detalj i tabellen nedan.
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Kolumn

Beskrivning

Mappnamn Namnen på de mappar på kontrollenheten som finns tillgängliga att
synkroniseras med Trimble Connect.
Följande mappnamn visas:
l <username>
l Alla projektmappar och undermappar som finns i mappen för <username>
l System Files
Kryssrutan till vänder om mappnamnet visar synkroniseringsläge för mappen.
För ytterligare information se steg 5 i tabellen nedan.
Status

Ger ytterligare information om filöverföringsprocessen.
Följade stadier finns:
l Viloläge, indikerar att det inte finns några filer att överföra eller att mappen
inte är markerad för att bli synkroniserad.
l x av y, indikerar att x av totalt y filer har överförts.
Molnikonerna visar om filen ska sändas eller tas emot:
visar filer som ska laddas upp till Trimble Connect
visar filer som ska laddas ned till Trimble Connect.
Visar att vissa filer ska laddas upp till och vissa filer ska laddas ned från
Trimble Connect.
Tryck på Status för att se listan över filer som överförs.
l Tryck på prioriteringsfältet för att se vilka filer som kommer att överföras
och för att ge en fil prioritering över en annan fil. Tryck på rubriken Prioritet
för att ändra prioritet för samtliga filer.
l

Trimble
Connect
Projekt

Tryck på för att konfigurera alternativen för nedladdningskonflikter. Se
Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten.

Projektmappen Trimble Connect innehåller de filer som ska skickas till eller tas
emot från.

Raderna ändrar även färg i tabellen för att ge ytterligare information om överföringsprocessens
aktuella status:
l Grönt indikerar att mappen är synkroniserad och att det inte finns ytterligare ändringar att
överföra.
l Rött indikerar att det uppstod problem i överföringen av en eller flera filer.
4. Markera efter behov kryssrutan för varje mapp. Om filerna som ska skickas finns i en mapp
visas mappen i slutet av listan. Annars skickas filerna till användarnamnmappen. Varje
kryssruta har tre möjliga lägen:
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Läge Synkronisering
Filer i mappen kommer att synkroniseras till Trimble Connect-projektet.
Avmarkera kryssrutan för att stoppa synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras till Trimble Connect-projektet.
Markera kryssrutan för att starta synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras eftersom de inte är tilldelade till Trimble
Connect-projektet.
Markera kryssrutan för att förflytta filerna till Trimble Connect-projektet.
5. Tryck på

för att konfigurera Överföringshastighet för data.

6. Tryck på för att ändra den maximala uppladdningsstorleken för filer.
Obs! – Som standard, kommer inte AccessSync att försöka skicka en fil till Trimble Connect
som är större än 8 MB. Om du använder en tablet, kan du öka den maximala filstorleken till
256 MB.
7. Man kan konfigurera Trimble Connect att skicka e-post till användare när en fil på platsen är
uppladdad eller uppdaterad. För att göra det, öppnar du projektet i Trimble Connect Web,
väljer Inställningar, och väljer sedan E-post från menyn till vänster på skärmen.
En informationsvarning i aktivitetsfältet visar att en ny fil har förts över till kontrollenheten.
Obs! –
l När inställningarna är klara jämför tjänsten AccessSync filerna i den markerade
projektmappen på kontrollenheten med Trimble Connect-projektet var 30:e sekund. Om det
finns en fil i Trimble Connect-projektet som inte finns på kontrollenheten eller om filerna på
kontrollenheten ändras överförs de nya och ändrade filerna.
l Alla filer i den valda projektmappen och undermapparna synkroniseras mellan Trimble
Connect-projektet och kontrollenheten.
l Om det inte finns någon internetanslutning synkroniseras filerna när en anslutning gjorts.
l Om Internet-anslutningen även tillhandahåller GPS-korrektioner har korrektionerna högre
prioritet än filuppladdning.
l Endast FXL, RTD och LOG-filer i mappen System Files överförs från kontrollenheten till Trimble
Connect.
l Det finns ingen begränsning för hur mycket data som kan skickas från kontoret till
kontrollenheten i fält.
l För att få mer information om AccessSync filöverföring ska man trycka på skärmtangenten
Historik.
l Tryck på kolumnrubriken för att sortera tabellen.
Om man inte behöver kontinuerlig uppdatering av data under dagen kan man optimera processen
för filöverföring:
1. I början av fältmätningen:
a. Starta tjänsten AccessSync och markera kryssrutan
filerna som ska laddas ner från Trimble Connect.

för mapparna som innehåller
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b. När filerna synkroniserats, avmarkera kryssrutan
kontinuerlig filöverföring.
2. I slutet av fältmätningen:

i fönstret AccessSync för att avsluta

Starta tjänsten AccessSync och markera sedan kryssrutan
för mapparna som innehåller
data från fältmätningen som ska skickas till kontoret.
Tips - Tjänsten AccessSync kan använda olika Internet-anslutningar för att skicka filer; Wi-Fi, cellulärt
modem, eller en anslutning med Windows Mobile Device Center. Beroende på bandbredden
varierar hastigheten för synkroniseringen. En anslutning med Windows Mobile Device Center är
normalt sett snabbast följt av WiFi och därefter cellulära modem. Använd när det är möjligt en
kabelanslutning för att säkerställa den snabbaste överföringshastigheten.
l

Växla mellan Trimble Connect-projekt på fältet
Tjänsten AccessSync överför filer till det aktuella Trimble Connect-projekt som du valt på
kontrollenheten under inloggningen. För att ändra detta projekt loggar du in igen och väljer ett nytt
projekt. Välj de mappar som ska synkroniseras i skärmen AccessSync.

Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
När en fil uppdateras på servern flera gånger, känner AccessSync av om en version av filen redan
finna på kontrollenheten och pausar automatiskt nedladdningen för att förhindra att ett överflöd av
filer skapas på kontrollenheten. Om fältanvändaren behöver de senaste uppdateringarna kan du
återuppta nedladdningen. Ett nummer läggs till i filnamnet på den senaste versionen för att
markera att det är en senare verstion.
För att manuellt återuppta nedladdningen av en dubblettfil:
1. I skärmen AccessSync trycker du i kolumnen Status för filen.
2. Klicka i kolumnen Prioritet för filen och välj sedan en proirotet för filen (Hög, Medium eller Låg).
Filerna laddas ned i prioritetsordning.
För att konfigurera regler för beteende vid filkonflikter, gör du följande:
1. I skärmen AccessSync trycker du i kolumnen Status för den mapp som du vill att regeln ska
gälla för.
2. Tryck .
3. Definiter alternativen för filkonflikter. Detta skapar en .fsoxml-fil som sparas till den mapp i
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vilken du definierar alternativen för filkonflikter.
Parameter

Noteringar

Tillämpa på
undermappar

Markera den här kryssrutan för att tillämpa dessa alternativ på filer som
laddas ned i undermappar, oavsett djup.
Om så krävs, kan du tillämpa inställningarna på undermappar och sedan
skapa en .fsoxml i en undermapp som innehåller olika inställningar för
denna undermapp. Så länge namnet på .fsoxml-filen i en undermapp
matchar namnet på en undermapp så kommer inställningarna i den
.fsoxml-filen att åsidosätta inställningarna som konfigurerats i någon
överordnad mapp.

Filer som heter

Denna parameter anger namnen på de filer för till vilka optionerna
tillämpas. För att tillämpa inställningar på:
l För alla filer ange *.*
l alla filer av en typ, t.ex. stilfiler, ange *.sty
l en specifik fil, ange filnamnet och ändelsen, t.ex. "control.csv"
Använd piltangenterna för att ändra de namngivna filernas ordningsföljd.
Sätt mer specifika objekt först, t.ex. placera "control.csv" före "*.csv" så
att du kan skapa en specifik regel för filen som heter "ctrl.csv" och sedan
skapa en regel för alla andra .csv-filer.

Hantera
konfliktera enligt

Kontrollerar hur filen laddas ned. Välj:
l Versionshantera ny fil för att byta namn på den nyligen nedladdade
filens version till en version högre än den högsta nuvarande filen på
kontrollenheten. Det här är grundinställningen.
l Versionshantera gammal fil för att behålla en gammal version av
filen. Om det redan finns en äldre versionen filen ersätts den.
Versionnumret är alltid -2 för att skilja den från ny versioner av filer
som redan finns. Namnet på den nerladdade filen förblir oförändrad.
l ”ErsättGammalFil," skriver över den äldre filen och raderar allt
innehåll. Alla befintliga filversioner ignoreras. Var försiktig med denna
option - programvara kan tappa filer som plötsligt ändras. Generellt
skrivs inte en fil över som används och man får en varning och kan
vidta åtgärder.

Varning vid
Kontrollerar hur varningar visas för diler som har laddats ned eller finns på
nedladdning av fil kontrollenheten men för vilka det finns en ny version att ladda ned. Välj:
l Antal filer för att visa en enda varning som visar antalet filer som
laddats ned eller finns tillgängliga för nedladdning sedan varningen
senast visades. ”Antal" är standardinställningen.
Varning för ny
l Varje fil för att visa en ny varning för varje fil som laddas ned eller
filversion
finns tillgänlig för nedladdning. Varningen inkluderar filens namn.
l
Ingen för att förhindra alla varningar för alla filer från att visas.
4. Tryck på Tillbaka för att återvända till skärmen AccessSync.
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Obs! –
l .fsoxml-filer laddas inte upp till servern.
l När man laddar ned filer kommer .fsoxml-filer alltid ha högsta prioritet så att datafiler kan
skickas till fältet tillsammans med alternativ för hur de laddas ned.
l När man laddar ned filer kommer en ny .fsoxml-fil alltid att ersätta en befintlig .fsoxml-fil med
samma namn oavsett inställningarna för hantering av konflikter i .fsoxml-filen.
l Det går att ha fler än en .fsoxml-fil i en katalog men om optionerna för filer med samma namn
finns i olika .fsoxml-filer är det oklart vilket alternativ som kommer användas.
l Om man ändrar på .fsoxml-filen medan AccessSync körs inkluderas de nya optionerna och har
effekt för alla efterföljande nedladdningar.
l Om en felaktig .fsoxml-fil laddas visar AccessSync ett meddelande i loggfilen för Trimble Access
i System Files och fortsätter. Beroende på vilket fel kan vissa saker i filen, innan felet
inträffade, laddas om och användas.

Hantera din data i molnet via din kontorsdator
På kontoret, kan data som du har synkroniserat från fältkontrollenheten till molnet hanterast med
hjälp av:
l Trimble Connect, med hjälp av en webbläsare
l Trimble Business Center
Trimble Connect Sync kan också användas för att synkronisera filer mellan Trimble Connect och en
mapp på den lokala datorn.

Hantera data direkt via Trimble Connect Web
Trimble Connect Web hanteras och drivs av Trimble och går lätt att öppna genom att använda en av
följande webbläsare.
För att komma åt Trimble Connect, gå till http://connect.trimble.com. Logga in med hjälp av ditt
användarnamn (e-postadress) och lösenord. För mer information se
https://community.trimble.com/community/forums/connect-help
Du kan ladda upp eller ned filer från Trimble Connect med hjälp av projektets flik Data i Trimble
Connect Web.

Hantera data inifrån programmet Trimble Business Center
Du kan ladda upp och ned filer från Trimble Connect inifrån programmet Trimble Business Center.
För att undvika att behöva logga in till Trimble Connect varje gång du vill hantera filer i molnet, kan
du ställa in Trimble Business Center som en extern tjänsteprofil så att den alltid använder samma
autentiseringsuppgifter för inloggning. För att göra detta:
1. Tryck på Fil och därefter på Optioner i Trimble Business Center. Välj Externa Tjänster - Profiler
under mappen Generell.
2. Klicka på Skapa och välj sedan Trimble Connect som en tjänst. Ge din profil ett namn och klicka
sedan på OK.
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3. Ange dina Trimble Connect autentiseringsuppgifter för inloggning (E-postadress och lösenord)
och klicka sedan på OK.
För att importera filer direkt in i Trimble Business Center från Trimble Connect använder du Öppna
Fjärrfil. Välj den externa tjänsteprofil du skapade för Trimble Connect och gå sedan till projektet och
välj den profil du vill importera.
För att exportera filer från Trimble Business Center direkt in i Trimble Connect, använd Exportera.
Klicka på knappen Moln bredvid fältet Filnamn och välj sedan plats iTrimble Connect att exportera
filen till.

Hantera dina filer med hjälp av Trimble Connect Sync
Trimble Connect Sync är ett program som installeras på din dator. Det håller dina filer
synkroniserade för flera projekt i Trimble Connect. Individuella mappar kan väljas och synkroniseras
med Trimble Connect, och du kan välja den riktning som filerna ska synkroniseras i.
Trimble Connect Sync kan göra det enklare att hantera filer och mappar i Trimble Connect genom
att låta dig hantera filer och mappar på samma sätt som i Windows.
Gå till http://connect.trimble.com och logga in, för att ladda ned Trimble Connect Sync. Klicka på
ikonen App Store
och ladda sedan ned lämplig version för ditt operativsystem av Trimble
Connect Sync.
För mer information se https://community.trimble.com/community/forums/connect-help
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Trimble Connected Community
Trimble Access Services och Trimble Connected
Community
Trimble Connected Community är en webb-baserad tjänst som online erbjuder datalagring och
andra verktyg som gör det möjligt att individualisera organisationer för att snabbt och lätt dela
information på Internet.
Ett företag som prövar eller köper åtkomst till Trimble Connected Community får en unik
organisation vilket gör det möjligt att logga in, lagra data online och dela data med andra användare
inom organisationen.
Detta kapitel förklarar hur man använder Trimble Connected Community som en del av systemet
Trimble Access:
l Administration och Användarroller för Trimble Access Services
l Administrera en Organisation i Trimble Connected Community
l Hantera Webbplatser
l Hantera Användare
l Använda Trimble Connected Community-organisation
l Hantera din data i Trimble Connected Community via din kontorsdator
För ytterligare information se Hjälpguiden för Trimble Connected Community.
Följande diagram visar stegen för hur man ställer in en organisation för att överföra en fil med
AccessSync.
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Administration och Användarroller för Trimble Access Services
Det är två viktiga roller när man loggar in på Trimble Connected Community för att använda Basic
eller Advanced Trimble Access-Services.
Roll

Uppgifter

PlatsAdminstratör Detta är endast en administrativ roll i organisationen:
l Hantera användarkonton (lägga till, redigera, och radera användare)
l Hantera projektets webbplatser (lägga till, redigera, och radera projektets
webbplatser)
l Avgöra vem som ska komma åt data på en webbplats, inklusive via
AccessSync
Användare

l
l

Synkronisera data från/till fält och kontor
Hantera filer på en projektets webbplats

Obs!
l PlatsAdministratören kan inte hantera filer på en projekt webbplats eller överföra filer till
platsen med tjänsten AccessSync. Om samma person måste utföra uppgifter både som
administratör - och användare rekommenderar Trimble att denna person har två konton;
PlatsAdministratör plus ytterligare ett användarkonto.
l Trimble Installation Manager kräver inte inloggning så vem som helst (inte bara
Platsadministratören) kan installera Trimble Access Services på en kontrollenhet förutsatt att
kontrollenheten är rätt licenserad.

Administrera en Organisation i Trimble Connected
Community
För att ställa in en Trimble Connected Community-organisation för användning med tjänsten
AccessSync behöver man veta hur man ska hantera användarkonton och webbplatser.
Generellt är PlatsAdministratören är den enda användaren som har behörighet att administrera din
organisation.

Trimble Access Platser
Inom Programvaran Trimble Access lagrar en Trimble Connected Community-plats
projektinformation inklusive filer att använda i fältet.
Om du vill använda tjänster AccessSync måste man upprätta en AccessSync projekt-webbplats på
Trimble Connected Community. Det är dit filerna överförs när du använder tjänsten AccessSync.
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Strukturera Data
Man kan skapa en projektplats för att passa storleken på och antalet projekt som företaget normalt
sätt arbetar med. Det finns följande alternativ:
l Singelprojektplats: använder en Trimble Connected Community-plats per projekt eller jobb
Generellt passar detta alternativ användare som arbetar med stora projekt över lång tid. Varje
projektanvändare har en mapp att lagra sina data i inom det projektet.
l Multi-projektplatser: använder en Trimble Connected Community-plats för många projekt
eller jobb
Generallt passar detta alternativ användare som arbetar på ett stort antal mindre jobb. Fördele
när att all fältdata överförs till en plats. Varje användare som tilldelats denna multi-projektplats
har en mapp att lagra sina fältdata i inom varje projekt. Om projektmappar används i
applikationen General Survey syns varje projektmapp under varje användare men separerar
fortfarande projektdata in i mappar.
l Webbplatser baserade på Användarbehörighet: Skapa en webbplats för en grupp användare
som har tillgång till samma data
Användarbehörigheter är förenklade i Basic Trimble Access Services. Om en användare har
behörighet att komma åt en webbplats får de även tillgång till andra data som lagras på
webbplatsen, även om dessa uppgifter tillhör andra användare inom organisationen som
använder samma webbplats. Om detta är ett problem kan man upprätta olika webbplatser för
att segregera användartillgång och endast tilldela behörighet till användare som har tillåtelse
att komma åt all information på webbplatsen.
Tips
l Trimble rekommenderar att man bara har en Trimble Access Project plats per organisation
under inlärningsprocessen. Man kan hantera flera projekt i flera mappar under den platsen.
När man kan systemet kan man pröva att använd flera platser.
l När man använder flera platser ska man skapa mappar under mappen Till Fältet och därefter
spara filerna i dessa mappar istället för att spara dem direkt under mappen To the Field. Det
underlättar för användaren i fält att välja rätt filer att synkronisera med via AccessSync.
Konfigurering av platsen är den samma oavsett hur man vill strukturera informationen.

Hantera Webbplatser
Hantera Webbplatser är en tjänst som används av PlatsAdministratören för att:
l Skapa nya webbplatser
l Se en lista över alla befintliga webbplatser inom organisationen
l Hantera vilka användare som har tillgång till en webbplats
l Radera en webbplats
Generellt är PlatsAdministratören den enda användaren som har tillgång till Hantera Webbplatser.
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Skapa en ny Trimble Access Project plats för användning med AccessSync
För att konfigurera en ny webbplats och lägga till komponenter med de behörigheter som krävs för
att överföra komponenter med tjänsten AccessSync:
1. Navigera till Hantera Webbplatser:
l Från Trimble Connected Community:
a. Bläddra till http://mytrimbleaccess.com och logga in med kontot för
PlatsAdministratören. För ytterligare information se Öppna Tjänster via Trimble
Connected Community

l

2.
3.
4.

5.

b. Tryck på
eller på sidan Hantera Webbplatser överst i fönstret.
Från Trimble Business Center:
1. Navigera till Fil, TCC och tryck därefter på Trimble Access Services.
2. Tryck på Logga in i titelraden och logga in med PlatsAdministratörens
inloggningsuppgifter som fördelades vid tidpunkten för registreringen.
Notering - Inom Trimble Business Centerkan man definiera sina
inloggningsuppgifter för Trimble Access Servicesså att de inte behöver anges varje
gång man loggar in. För ytterligare information se Öppna Tjänster via. Trimble
Business Center

3. Tryck på
i den vänstra panelen.
Tryck på Lägg till Webbplats .
Ange Webbplatstitel, Webbplatsens kortnamn/ID och Beskrivning och tryck därefter på Nästa.
I kolumnen Tillåt åtkomst väljer du de användare som ska ha tillgång till denna webbplats. Om
en användare har tillgång till webbplatsen kan de se det i Trimble Connected Community och
på kontrollenheten (på inloggningsskärmen) och de kan synkronisera filer till den med hjälp av
tjänsten AccessSync.
Tryck på Spara för att skapa webbplatsen.

Redigera Behörigheter för Webbplats
Om en användare har tillgång till en webbplats som de kan se det i Trimble Connected Community
och på kontrollenheten (vid inloggning) och de kan synkronisera filer till den med hjälp av tjänsten
AccessSync. En användare får tillgång till en webbplats genom att helt enkelt "Ge tillgång" inom
tjänsterna Hantera Användare eller Hantera Webbplatser.
När webbplatsen har skapats kan du ändra vem som kan komma åt den genom att antingen:
l Redigera webbplatsen och välja vilka användare som har tillgång till den, eller
l Redigera användare och välja vilka webbplatser de har tillgång till.
Notering- Om du har köpt Advanced Trimble Access Services har du mer kontroll över
behörighetsnivån som beviljas en plats. Till exempel kan behörigheter definieras för enskilda
webbplatser, sidor, filplatser, och för vissa Gizmos som till exempel forum och kalendrar. Generellt
finns det olika behörighetsnivåer: ägare, redaktör och betraktaren. Man behöver inte använda
dessa avancerade behörigheter för AccessSync och Trimble rekommenderar att du använder
tjänsterna Hantera webbplatser och Hantera användare för att hantera behörigheter även om du
har köpt Advanced .
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Radera en webbplats
Radera en webbplats kommer ta bort webbplatsen och ta bort den från listan över projekt. Du
kommer inte längre att kunna komma åt informationen som lagrats på webbplatsen.
För att radera en webbplats:
1. Navigera till Hantera Webbplatser.
2. Tryck på
intill webbplatsens namn.
3. Du kommer att få en varning som bekräftar att du vill ta bort den valda webbplatsen. Om du
trycker på Ja raderas webbplatsen och du kommer inte längre komma åt informationen som
lagrats på webbplatsen.

Hantera Användare: Lägga till användare till din organisation
Varje användare av Trimble Access Services och Trimble Connected Community bör tilldelas ett
användarnamn vilket gör det möjligt för användaren att logga in och få tillgång till innehållet för en
viss organisation. Generellt är det endast PlatsAdministratören som kan skapa nya
användarkonton.
För att skapa ett konto för en ny användare:
1. Navigera till Hantera Användare:
l Från Trimble Connected Community:
a. Bläddra till http://mytrimbleaccess.com och logga in med kontot för
PlatsAdministratören. För ytterligare information se Öppna Tjänster via Trimble
Connected Community.

l

b. Tryck på
eller välj sidan Hantera Användare högst upp i fönstret.
Från Trimble Business Center:
a. Navigera till Fil, TCC och tryck därefter på Trimble Access Tjänster.
b. Tryck på Logga in i titelraden och logga in med PlatsAdministratörens
inloggningsuppgifter som fördelades vid tidpunkten för registreringen.
Obs- – Inom Trimble Business Center kan du definiera dina inloggningsuppgifter för
Trimble Access Services så att dessa inte behöver anges varje gång du loggar in. Se
Hantera data inifrån programmet Trimble Business Center för mer information.

c. Tryck på
i den vänstra panelen.
2. Tryck på Lägg till Användare och ange Användarinformation. Samtliga fält måste fyllas i. Tryck
på Nästa.
3. Välj vilka sidor som användaren ska ha tillgång till genom att välja webbplatsen i kolumnen
Tillåt åtkomst.
För att definiera vilken webbplats användaren hamnar på vid inloggning väljer man Standard
webbplats. Om ingen webbplats har upprättats vid skapandet av nya användare trycker man
på Spara.
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Användaren kan när som helst få tillgång till en webbplats genom att redigera användaren eller
webbplatsen med tjänsterna Hantera användare eller Hantera webbplatser.
4. Tryck på Spara. Den nya användaren ska kunna logga in med det medlems-ID,
Organisationsnamn och Lösenord som angavs vid inställningarna.
Obs! –
l

l

l

Tryck på
för att redigera användarinformation eller för att granska/ändra webbplatsen
som användaren har tillgång till.
För att ta bort en användare från organisationen trycker man på . Genom att radera en
användare tar man bort användarens tillgång till Trimble Connected Community
organisationen men tar inte bort någon av dess befintliga uppgiftsmappar från Trimble
Connected Community webbplatsen.
Om du har köpt Advanced Trimble Access Services kan man även skapa och ändra
användarkonton med Trimble Connected Community-kontroller i Navigeringspanelen. Man
behöver inte använda dessa avancerade behörigheter för AccessSync och Trimble
rekommenderar att du använder tjänsten Hantera användare för att hantera
användarkonton även om du har köpt Advanced .

Använda din Organisation i Trimble Connected
Community
Användare kan logga in på Trimble Access Services och:
l Synkronisera data från/till fält och kontor
l Hantera filer på en projektets webbplats
l Ändra sina lösenord
På kontoret kan du komma åt Trimble Access Services och dina filer genom att antingen logga in
dirket på Trimble Connected Community via en webbläsare, eller genom att logga in via Trimble
Access Services i Trimble Business Center. Du kan även komma åt dina filer från TCC Explorer som är
ett program installerat på skrivbordet som ger tillgång till de mappar och filer sparade på Trimble
Connected Community via Min Dator eller Windows Explorer. För mer information om dessa
alternativ, se Hantera din data i Trimble Connected Community via din kontorsdator.

Granska Trimble Access Services i din webbläsare
Gå till http://mytrimbleaccess.com och logga in med de inloggningsuppgifter du fått av
PlatsAdministratören.
Den webbplats som du vid inloggning kommer till beror på om din PlatsAdministratör har definierat
en standardwebbplats för dig eller inte.
l Om du inte har en standard webbplats definierad hamnar du på sidan Trimble Access Services
där du hittar information om hur man använder Trimble Access Services samt en lista över de
webbplatser du har tillgång till.
För att navigera till ett projekt väljer man projektets webbplats från rullgardinsmenyn högst
upp till höger eller så trycker man på projektets webbplats i listan.
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l

Om du har en standardwebbplats definierad hamnar du hemsidan för projektets webbplats.
Följande diagram visar de olika funktionerna på webbplatsen.

Objekt Beskrivning
1

Användarnamn och organisation

2

Den webbplats du är inloggad på. För att navigera till ett annat projekt väljer man en
webbplats från rullgardinsmenyn.

3

Navigera till guiden Filuppladdning där man kan markera en eller flera användare och
därefter ladda upp filer som ska skickas till dem i fält.

4

Navigera till Hantera Filer där man kan:
l granska filplatsen för projektets filer
l ladda upp och ned filer
l flytta filer mellan användare

5

Logga ut

För mer information hur man använder tjänsten AccessSync se AccessSync Översikt
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Ändra lösenord
PlatsAdministratören kan ändra sitt eget lösenord och andra användares lösenord genom att
redigera användaren i Hantera Användare.
För att ändra sitt eget lösenord:
1. Logga in på Trimble Connected Community med en webbläsare.
2. Tryck på till vänster i skärmen för att expandera navigationspanelen i Trimble Connected
Community.
3. Tryck på Mina inställningar och därefter på Ändra mitt Lösenord. Ange det gamla lösenordet
och därefter det nya.
Notering - Om du har glömt ditt gamla lösenord går det att återställa genom att gå till
http://mytrimbleaccess.com och trycka på länken glömt lösenord. Ange ditt användarnamn,
Trimble Connected Community-organisation och e-postadress. Om inloggningsuppgifterna
stämmer med de som finns i systemet skickas ett nytt lösenord till dig via e-post.
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AccessSync med Trimble Connected Community
AccessSync Översikt
Använd tjänsten AccessSync för att överföra jobb och relaterade filer mellan platsen Trimble
Connected Community på kontoret och kontrollenheten ute i fält.
Tjänsten AccessSync överför Trimble Access-filer med hjälp av en Internet-anslutning. I fält måste
man vara påloggad i systemet genom att använda läget Ansluten och markerat en aktuell Trimble
Connected Community projektplats för att kunna definiera vart filerna ska överföras på servern.
För ytterligare information se:
l Överföra filer från fältet till kontoret
l Överföra filer från kontoret till fältet
l Överföra filer mellan Trimble Connected Community och Trimble office
När man överför filer från kontoret till kontrollenheten på fältet, kan vissa filtyper konverteras
automatiskt till den version som kontrollenheten på fältet kräver.

Överföringshastigheter
Du kan välja dataöverföringshastigheten, och om behoven för andra nätverkstjänster behöver
beaktas. Alternativen är:
l Minimum: Överför alltid filer med den lägsta hastigheten. Avvaktar med alla filöverföringar om
mätningen i realtid använder anslutningen för basdata. Använd detta alternativ om du har en
långsam eller kostnadsbegränsad anslutning till internet.
l Anpassningsbar: Överför filer med medelhastighet om internetanslutningen inte används, och
sänker överföringshastigheten om någon annan aktivitet pågår, för att dela anslutningen.
Beteendet i det här läget beror på typen av anslutning och dess kapacitet.
l Maximum: Överför filer i den snabbast möjliga hastigheten för anslutningen. Kan orsaka
genomströmningsproblem för andra funktioner som använder internetanslutningen om den
inte klarar av hög bandbredd.

Förstå mappstrukturen för AccessSync
För att överföra filer med tjänsten AccessSync hjälper det att förstå hur mapparna är strukturerade
på kontoret. För att överföra filer till fältet måste filerna sparas i rätt mapp på Trimble Connected
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Community och fältanvändaren måste vara inloggade med rätt användarnamn och på rätt
webbplats.
Mappstrukturen inom projectplatsen Trimble Connected Community är alltid den samma.
l Användarnamn
En katalog för användarnamn skapas för varje användare som loggar in i projektet. Tjänsten
AccessSync använder informationen från inloggningsfältet för att avgöra till vilken
användarmapp fältinformationen ska skickas.
Obs! – Filerna skickas till ett användarkonto och inte till en specifik kontrollenhet!
l From <serial number>
En mapp From <serial number> skapas när man loggar in till Programvaran Trimble Access
för att lagra data från den kontrollenheten. Alla filer och mappar som sparas i mappen
\Trimble Data\<username> på kontrollenheten blir synkroniserade när man väljer mappen
i AccessSync.
Om man loggar in på flera kontrollenheter har man fler mappar Från <serienummer>.
l To the Field
Mappen To the Field används för att skicka filer från kontoret till en användare i fält. Alla
filer i denna mappen skickas till denna användare när de loggar in till Programvaran
Trimble Access och väljer rätt mapp att synkronisera.
Filer i mappen [Till Fältet] kan skickas till vilken kontrollenhet som helst som har
Programvaran Trimble Access inklusive tjänsten AccessSync installerat. Om man loggar in
på flera kontrollenheter med samma användarnamn skickas filerna till samtliga enheter.
l System Files
Mappen System Files används för att skicka systemfiler från kontoret till en
användare i fält. Alla filer i denna mappen skickas till denna användare när de loggar in
till Programvaran Trimble Access och väljer System Files mapp att synkronisera. Filer i
denna mappen kan skickas till vilken kontrollenhet som helst som har Programvaran
Trimble Access inklusive tjänsten AccessSync installerat. Om man loggar in på flera
kontrollenheter skickas filerna till var och en av dessa.
För ytterligare information om vilka filer som är systemfiler och därför måste placeras i
mappen för systemfiler på kontrollenheten se Filhantering i Hjälpguiden för Generell
Mätning.
Obs! – Om man lägger en systemfil direkt i mappen Till Fältet märker Programvaran
Trimble Access detta och flyttar den till rätt plats på kontrollenheten.
l To All Users
Mappen To All Users används för att skicka filer från kontoret till alla användare som loggar in
på den aktuella Trimble Connected Community-platsen och väljer rätt fil/mapp att ladda ner.
Filer i To All Users mappen kan skickas till vilken kontrollenhet som helst som har Programvaran
Trimble Access inklusive tjänsten AccessSync installerat. Om en användare i projektet loggar in
på flera kontrollenheter skickas filerna till var och en av dessa.
l Systemfiler
Mappen System Files används för att skicka systemfiler från kontoret till alla
användare som är inloggade på den aktuella Trimble Connected Community-platsen
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och väljer att synkronisera mappen System Files. Filer i denna mappen kan skickas till
vilken kontrollenhet som helst som har Programvaran Trimble Access inklusive
tjänsten AccessSync installerat. Om en användare i projektet loggar in på flera
kontrollenheter skickas filerna till var och en av dessa.
För ytterligare information om vilka filer som är systemfiler och därför måste placeras i
mappen för systemfiler på kontrollenheten se Filhantering i Hjälpguiden för Generell
Mätning.
Obs! – Om man lägger en systemfil direkt i mappen To All Users märker Programvaran
Trimble Access detta och flyttar den till rätt plats på kontrollenheten.

Överföra filer från kontoret till fältet
Tjänsten AccessSync gör det möjligt att via Internet överföra filer från en Trimble Connected
Community-projektplats till kontrollenheten.
För att överföra filer från kontoret till fältet finns det åtgärder som skall vidtas både på kontoret och
på kontrollenheten.

På kontoret
Förklaring av mappstrukturen som krävs för AccessSync För att överföra filer med tjänsten
AccessSync hjälper det att förstå hur mapparna är strukturerade. För att överföra filer till fältet
måste filerna sparas i rätt mapp på Trimble Connected Community. För mer information hur
mapparna är strukturerade se Förklaring av mappstrukturen för AccessSync.
För att överföra filer till fältet sparar man dessa filer i rätt mapp på Trimble Connected Community.
Gör något av följande:
l Använd guiden Ladda upp fileri Trimble Connected Community eller Trimble Business
Center:
Med guiden Ladda upp filer leds man genom processen att spara en fil på rätt plats vilket
underlättar om man inte har en omfattande förståelse för mappstrukturen.
1. Bläddra till guiden Ladda up Filer. Denna kan öppnas från antingen Trimble Connected
Community eller Trimble Business Center på projektets webbplats. För ytterligare
information, se Hantera din data i Trimble Connected Community via din kontorsdator.
2. Tryck på Välj filer och bläddra till de filer du vill skicka till fältet. Du kan välja flera filer åt
gången. Tryck på Nästa.
3. Om du når guiden från platsen Mätningsverktyg väljer du den projektplats som du vill
skicka filer till.
4. Markera de användare du vill skicka filer till. Om du vill skicka filer till alla användare i
projektet väljer du Alla användare.
5. Markera mappen du vill spara filer till. För att skicka filer till fältet måste du lägga dem i
mappen Till fältet. Oftast är det bäst att placera filer i en projektmapp i mappen Till fältet
eftersom detta gör det enkelt att hantera filöverföring på kontrollenheten i fältet. Mappar
kan redigeras med hjälp av knapparna Ny mapp, Byt namn på mapp, och Radera mapp.
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l

När man redigera mappar uppdateras mappstrukturen för alla användare som valdes i
föregående steg. Tryck på Nästa för att ladda upp filer.
6. En skärm visas när filerna har laddats upp. Tryck på Avsluta.
Ladda upp eller kopiera filer direkt i filutrymmet på Trimble Connected Community med
gizmon filutrymme
1. Logga in på Trimble Connected Community och bläddra till den projektplats som filerna
ska skickas från.
2. Gör något av följande:
l För att överföra filer till en användare, expandera mappnamnet för den användaren
och välj därefter mappen Till Fältet.
l För att överföra filer till alla användare i projektet välj mappen Till alla användare.
3. Gör något av följande:
l

För att överföra en enstaka fil välj Ladda upp filer
önskade filen.

och bläddra därefter till den

För att överföra flera filer välj
för att ladda ned en exekverbar FTP-fil. Ladda ner
och kör den exekverbara filen för att öppna en webbläsare i vilken man kan kopiera
flera filer.
Ladda upp eller kopiera filer direkt till filutrymmet på Trimble Connected Community med
Trimble Connected Community Explorer
1. Bläddra i Windows Explorer (Utforskaren) till Trimble Connected Community Explorer och
därefter till projektmappen från vilken filerna ska skickas.
2. Gör något av följande:
l För att överföra filer till en användare, expandera mappnamnet för den användaren
och välj därefter mappen Till Fältet.
l För att överföra filer till alla användare i projektet välj mappen Till alla användare.
3. Kopiera och klistra in filerna och/eller mapparna som ska skickas.
Skicka filer med e-post direkt till filutrymmet på Trimble Connected Community
Obs! - denna funktion är endast tillgängliga för användare som har Advanced Trimble Access
Services.
1. Välj Administration / Hantera Filutrymmen.
2. Hitta lämpligt filutrymme i listan och tryck därefter på ikonen Redigera filutrymme
(pennan).
3. Välj Aktivera skicka till filutrymme från fliken Post.
4. Anteckna e-postadressen med rubriken: To only save attachments (versioning existing
files) use this address. Detta kommer att vara den e-postadress du ska använda för skicka
e-post till filutrymmet.
Tips: Om man vill begränsa vem som kan skicka filer till filutrymmet kan man ange epostadresser i rutan med rubriken Only accept emails from these senders. Varje epostadress ska anges på en separat rad. Man kan också använda asterisk som
l

l

l
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jokertecken, t.ex. *@mycompanydomain.com tillåter alla användare med en e-postadress
som slutar på "@mycompanydomain.com".
5. Välj Spara.
Tips
l Om det till exempel i e-postadressen finns en mapp som har utrymmen i filnamnet "To All
Users" måste du ersätta "% 20" för varje utrymme.
l Man kan identifiera namnet på det filutrymme som används med en
AccessSync-webbplats genom att:
l Logga in på Trimble Connected Community med hjälp av webbläsaren och navigera
till lämplig AccessSync-plats.
l Välj sidan "Alla filer".
l Tryck på konfigurationsoptionen gizmo på filutrymmets gizmo
l Tryck på fliken "Min organisation" (om den inte redan är markerad)
l Namnet på filutrymmet som är associerat med filutrymmesgizmon kommer att
markeras.
l Att skicka till e-postadressen som antecknades i steg 4 kommer att få filen till filespace.
Men om du vill skicka en fil till en specifik användare eller "Alla Användare" utan att behöva
logga in på Trimble Connected Community och flytta filen till rätt mapp, behöver man
skicka till en modifierad adress.
Adressformatet är:
<tcc organization shortname>.<filespace>.<subfolder>@tccattachments.com
Till exempel, om filutrymmets när är "northernroad" och förtagets Trimble Connected
Community kortnamn är "southernsurveys" blir:
l För att skicka en fil till "Alla Användare" ska man skicka till
southernsurveys.northernroad.To%20All%20Users@tccattachments.com
l För att skicka till en medlem med ID "bsmith" ska man skicka till
southernsurveys.northernroad.bsmith.To%20the%20Field@tccattachments.com

I fält
1. Logga in på Programvaran Trimble Access. Gör följande för att säkerställa att tjänsten
AccessSync är korrekt inställt:
l Välj inloggningsläget TCC.
l Använd korrekt Trimble Connected Community-användarnamn (Medlems-ID) och
lösenord
l Välj rätt Trimble Connected Community-plats. Detta avgör var filerna kommer
synkroniseras.
2. På kontrollenheten, starta tjänsten AccessSync.
Tjänsten AccessSync ger i tabulerat format information om filöverföringsprocessen. Detta är
beskrivet ytterligare i tabellen nedanför.
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Kolumn

Beskrivning

Mappnamn Namnen på de mappar på kontrollenheten som finns tillgängliga att
synkroniseras med Trimble Connected Community.
Följande mappnamn visas:
l <username>
l System Files
l De projektmappar som finns i mappen för <username>.
Kryssrutan till vänder om mappnamnet visar synkroniseringsläge för mappen.
För ytterligare information se steg 5 i tabellen nedan.
Status

Ger ytterligare information om filöverföringsprocessen.
Följade stadier finns:
l Viloläge, indikerar att det inte finns några filer att överföra eller att mappen
inte är markerad för att bli synkroniserad.
l x av y, indikerar att x av totalt y filer har överförts.
Tryck på Status för att se listan över filer som överförs. Uppåt-/nedåtpilen visar
om filen ska sändas eller tas emot. En uppåtpil visar att filen ska skickas till
Trimble Connected Community. En nedåtpil visar att filen ska laddas ner från
Trimble Connected Community.
Tryck på prioriteringsfältet för att se vilka filer som kommer att överföras och för
att ge en fil prioritering över en annan fil. Tryck på rubriken Prioritet för att ändra
prioritet för samtliga filer.

TCC-plats

Trimble Connected Community-platsen vilken filer skickas till eller tas emot från.

Raderna ändrar även färg i tabellen för att ge ytterligare information om överföringsprocessens
aktuella status:
l Grönt indikerar att mappen är synkroniserad och att det inte finns ytterligare ändringar att
överföra.
l Rött indikerar att det uppstod problem i överföringen av en eller flera filer.
3. Markera efter behov kryssrutan för varje mapp. Om filerna som ska skickas finns i en mapp
visas mappen i slutet av listan. Annars skickas filerna till användarnamnmappen. Varje
kryssruta har tre möjliga lägen:
Läge Synkronisering
Filer i mappen kommer att synkroniseras till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att stoppa synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att starta synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras eftersom de inte är tilldelade till den
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Läge Synkronisering
aktuella Trimble Connected Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att åter tilldela filerna till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
4. Tryck på för att konfigurera Överföringshastighet för data.
En informationsvarning i aktivitetsfältet visar att en ny fil har förts över till kontrollenheten.
Noteringar
l När inställningarna är klara jämför tjänsten AccessSync filerna i den markerade
projektmappen på kontrollenheten med den aktuella Trimble Connected Community-platsen
var 30:e sekund. Om det finns en fil på Trimble Connected Community-platsen som inte finns
på kontrollenheten eller om filerna på kontrollenheten ändras överförs de nya filerna.
l Du kan konfigurera alternativen för filkonflikter för en särskild mapp eller undermapp
(exempelvis, för att definiera versionshantering av filer eller för att skriva över inställningar i
kontrollenheten) i AccessSync. För mer information se Kontrollera dubblettfiler på
kontrollenheten.
l Samtliga filer i den markerade projektmappen överförs från den aktuella Trimble Connected
Community-platsen till kontrollenheten.
l Om det inte finns någon Internet-anslutning överförs filerna när en anslutning gjorts.
l Om Internet-anslutningen även tillhandahåller GPS-korrektioner har korrektionerna högre
prioritet än filuppladdning.

Kontrollera dubblettfiler på kontrollenheten
När en fil uppdateras på servern flera gånger, känner AccessSync av om en version av filen redan
finna på kontrollenheten och pausar automatiskt nedladdningen för att förhindra att ett överflöd av
filer skapas på kontrollenheten. Om fältanvändaren behöver de senaste uppdateringarna kan du
återuppta nedladdningen. Ett nummer läggs till i filnamnet på den senaste versionen för att
markera att det är en senare verstion.
För att manuellt återuppta nedladdningen av en dubblettfil:
1. I skärmen AccessSync trycker du i kolumnen Status för filen.
2. Klicka i kolumnen Prioritet för filen och välj sedan en proirotet för filen (Hög, Medium eller Låg).
Filerna laddas ned i prioritetsordning.
För att konfigurera regler för beteende vid filkonflikter, gör du följande:
1. I skärmen AccessSync trycker du i kolumnen Status för den mapp som du vill att regeln ska
gälla för.
2. Tryck .
3. Definiter alternativen för filkonflikter. Detta skapar en .fsoxml-fil som sparas till den mapp i
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vilken du definierar alternativen för filkonflikter.
Parameter

Noteringar

Tillämpa på
undermappar

Markera den här kryssrutan för att tillämpa dessa alternativ på filer som
laddas ned i undermappar, oavsett djup.
Om så krävs, kan du tillämpa inställningarna på undermappar och sedan
skapa en .fsoxml i en undermapp som innehåller olika inställningar för
denna undermapp. Så länge namnet på .fsoxml-filen i en undermapp
matchar namnet på en undermapp så kommer inställningarna i den
.fsoxml-filen att åsidosätta inställningarna som konfigurerats i någon
överordnad mapp.

Filer som heter

Denna parameter anger namnen på de filer för till vilka optionerna
tillämpas. För att tillämpa inställningar på:
l För alla filer ange *.*
l alla filer av en typ, t.ex. stilfiler, ange *.sty
l en specifik fil, ange filnamnet och ändelsen, t.ex. "control.csv"
Använd piltangenterna för att ändra de namngivna filernas ordningsföljd.
Sätt mer specifika objekt först, t.ex. placera "control.csv" före "*.csv" så
att du kan skapa en specifik regel för filen som heter "ctrl.csv" och sedan
skapa en regel för alla andra .csv-filer.

Hantera
konfliktera enligt

Kontrollerar hur filen laddas ned. Välj:
l Versionshantera ny fil för att byta namn på den nyligen nedladdade
filens version till en version högre än den högsta nuvarande filen på
kontrollenheten. Det här är grundinställningen.
l Versionshantera gammal fil för att behålla en gammal version av
filen. Om det redan finns en äldre versionen filen ersätts den.
Versionnumret är alltid -2 för att skilja den från ny versioner av filer
som redan finns. Namnet på den nerladdade filen förblir oförändrad.
l ”ErsättGammalFil," skriver över den äldre filen och raderar allt
innehåll. Alla befintliga filversioner ignoreras. Var försiktig med denna
option - programvara kan tappa filer som plötsligt ändras. Generellt
skrivs inte en fil över som används och man får en varning och kan
vidta åtgärder.

Varning vid
Kontrollerar hur varningar visas för diler som har laddats ned eller finns på
nedladdning av fil kontrollenheten men för vilka det finns en ny version att ladda ned. Välj:
l Antal filer för att visa en enda varning som visar antalet filer som
laddats ned eller finns tillgängliga för nedladdning sedan varningen
senast visades. ”Antal" är standardinställningen.
Varning för ny
l Varje fil för att visa en ny varning för varje fil som laddas ned eller
filversion
finns tillgänlig för nedladdning. Varningen inkluderar filens namn.
l
Ingen för att förhindra alla varningar för alla filer från att visas.
4. Tryck på Tillbaka för att återvända till skärmen AccessSync.
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Obs! –
l .fsoxml-filer laddas inte upp till servern.
l När man laddar ned filer kommer .fsoxml-filer alltid ha högsta prioritet så att datafiler kan
skickas till fältet tillsammans med alternativ för hur de laddas ned.
l När man laddar ned filer kommer en ny .fsoxml-fil alltid att ersätta en befintlig .fsoxml-fil med
samma namn oavsett inställningarna för hantering av konflikter i .fsoxml-filen.
l Det går att ha fler än en .fsoxml-fil i en katalog men om optionerna för filer med samma namn
finns i olika .fsoxml-filer är det oklart vilket alternativ som kommer användas.
l Om man ändrar på .fsoxml-filen medan AccessSync körs inkluderas de nya optionerna och har
effekt för alla efterföljande nedladdningar.
l Om en felaktig .fsoxml-fil laddas visar AccessSync ett meddelande i loggfilen för Trimble Access
i System Files och fortsätter. Beroende på vilket fel kan vissa saker i filen, innan felet
inträffade, laddas om och användas.

Överföra filer från fältet till kontoret
Tjänsten AccessSync gör det möjligt att via Internet överföra filer från kontrollenheten i fält till i en
Trimble Connected Community-projektplats.
1. Starta Programvaran Trimble Access.
2. På kontrollenheten, använd verktyget Trimble Access Internet-inställningar för att skapa en
Internet-anslutning.
3. Logga in på Programvaran Trimble Access. Gör följande för att säkerställa att tjänsten
AccessSync är korrekt inställt:
l Välj inloggningsläget TCC.
l Använd korrekt Trimble Connected Community-användarnamn (Medlems-ID) och
lösenord
l Välj rätt Trimble Connected Community-plats. Detta avgör var filerna kommer
synkroniseras.
4. Starta tjänsten AccessSync på kontrollenheten och välj mappen/mapparna som ska
synkroniseras.
Tjänsten AccessSync ger i tabulerat format information om filöverföringsprocessen. Detta är
beskrivet ytterligare i tabellen nedanför.
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Kolumn

Beskrivning

Mappnamn Namnen på de mappar på kontrollenheten som finns tillgängliga att
synkroniseras med Trimble Connected Community.
Följande mappnamn visas:
l <username>
l System Files
l De projektmappar som finns i mappen för <username>.
Kryssrutan till vänder om mappnamnet visar synkroniseringsläge för mappen.
För ytterligare information se steg 5 i tabellen nedan.
Status

Ger ytterligare information om filöverföringsprocessen.
Följade stadier finns:
l Viloläge, indikerar att det inte finns några filer att överföra eller att mappen
inte är markerad för att bli synkroniserad.
l x av y, indikerar att x av totalt y filer har överförts.
Tryck på Status för att se listan över filer som överförs. Uppåt-/nedåtpilen visar
om filen ska sändas eller tas emot. En uppåtpil visar att filen ska skickas till
Trimble Connected Community. En nedåtpil visar att filen ska laddas ner från
Trimble Connected Community.
Tryck på prioriteringsfältet för att se vilka filer som kommer att överföras och för
att ge en fil prioritering över en annan fil. Tryck på rubriken Prioritet för att ändra
prioritet för samtliga filer.

TCC-plats

Trimble Connected Community-platsen vilken filer skickas till eller tas emot från.

Raderna ändrar även färg i tabellen för att ge ytterligare information om överföringsprocessens
aktuella status:
l Grönt indikerar att mappen är synkroniserad och att det inte finns ytterligare ändringar att
överföra.
l Rött indikerar att det uppstod problem i överföringen av en eller flera filer.
5. Markera efter behov kryssrutan för varje mapp. Om filerna som ska skickas finns i en mapp
visas mappen i slutet av listan. Annars skickas filerna till användarnamnmappen. Varje
kryssruta har tre möjliga lägen:
Läge Synkronisering
Filer i mappen kommer att synkroniseras till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att stoppa synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att starta synkronisering av dessa filer.
Filer i mappen kommer inte att synkroniseras eftersom de inte är tilldelade till den
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Läge Synkronisering
aktuella Trimble Connected Community-platsen.
Tryck på kryssrutan för att åter tilldela filerna till den aktuella Trimble Connected
Community-platsen.
6. Tryck på

för att konfigurera Överföringshastighet för data.

7. Tryck på för att ändra den maximala uppladdningsstorleken för filer.
Obs! – Som standard, kommer inte AccessSync att försöka skicka filer som är större än 8 MB.
Om du använder en tablet, kan du öka den maximala filstorleken för uppladdning till 256 MB.
8. Man kan konfigurera Trimble Connected Community att skicka e-post till användare när en fil
på platsen är uppladdad eller uppdaterad.
Noteringar
l När inställningarna är klara jämför tjänsten AccessSync filerna i den markerade
projektmappen på kontrollenheten med den aktuella Trimble Connected Community-platsen
var 30:e sekund. Om det finns en fil på kontrollenheten som inte finns på platsen eller om
filerna skiljer sig åt laddas ändringarna upp från kontrollenheten.
l Samtliga filer i den markerade projektmappen överförs från kontrollenheten till den aktuella
Trimble Connected Community-platsen.
l Endast *.fxl, *.rtd och *.loggfiler i mappen Systemfiler överförs från kontrollenheten till
Trimble Connected Community.
l Om det inte finns någon Internet-anslutning överförs filerna när en anslutning gjorts.
l Om Internet-anslutningen även tillhandahåller GPS-korrektioner har korrektionerna högre
prioritet än filuppladdning.
l Det finns ingen begränsning för hur mycket data som kan skickas från kontoret till
kontrollenheten i fält.
l För att få mer information om AccessSync filöverföring ska man trycka på skärmtangenten
Historik.
l Tryck på kolumnrubriken för att sortera tabellen.
Om man inte behöver kontinuerlig uppdatering av data under dagen kan man optimera processen
för filöverföring:
1. I början av fältmätningen:
a. Starta tjänsten AccessSync och aktivera kryssrutan för mapparna som innehåller filerna
som ska laddas ner från Trimble Connected Community.
b. När filerna synkroniserats, avmarkera kryssrutan
avsluta kontinuerlig filöverföring.
2. I slutet av fältmätningen:

i fönstret för AccessSync för att

a. Starta tjänsten AccessSync och aktivera kryssrutan till mappen som innehåller data från
fältmätningen som ska skickas till kontoret.
Tips - Tjänsten AccessSync kan använda olika Internet-anslutningar för att skicka filer; Wi-Fi, cellulärt
modem, eller en anslutning med Windows Mobile Device Center. Beroende på bandbredden
varierar hastigheten för synkroniseringen. En anslutning med Windows Mobile Device Center är

Trimble Access Services hjälp

44

5 AccessSync med Trimble Connected Community

normalt sett snabbast följt av WiFi och därefter cellulära modem. Använd när det är möjligt en
kabelanslutning för att säkerställa den snabbaste överföringshastigheten.

Växla Trimble Connected Community-platser i fält
Tjänsten AccessSync överför filer till den aktuella Trimble Connected Community-platsen som valts
på kontrollenheten under inloggningen. För att ändra denna plats loggar man in igen och väljer ny
plats:
1. Starta Programvaran Trimble Access.
2. På kontrollenheten, använd verktyget Trimble Access Internet-inställningar för att etablera en
Internet-anslutning.
l Välj inloggningsläget Ansluten.
l Använd korrekt Trimble Connected Community-användarnamn (Medlems-ID) och
lösenord
l Välj rätt Trimble Connected Community-plats. Detta avgör var filerna kommer
synkroniseras.
3. På kontrollenheten, starta tjänsten AccessSync.
4. Kryssrutan för synkroniseringsläge
visar att filerna inte är tilldelade den nya platsen. Tryck
på kryssrutan för att åter tilldela filerna till den aktuella platsen.
5. Tryck på kryssrutan för att starta överföringen av filerna till den nya Trimble Connected
Community-platsen.

Skapa meddelanden i kontoret
Det går att konfigurera verktyget Trimble Connected Community Filutrymme Granskare att skicka epost till en specifik användare eller e-postadress för att upplysa om en ny, ändrad eller raderad fil.
Detta är särskilt användbart för den som är på kontoret och väntar på inkommande filer från fältet.
För att ställa in meddelanden:
1. Bläddra till Trimble Access project-platsen.
2. Bestäm när du vill få e-postmeddelanden:
l När en användare inom projektet gör några ändringar, välj den högsta nivån i verktyget
Filutrymmet Granskare.
l När en särskild användare inom projektet gör ändringar, välj mappen <användarnamn> i
verktyget Filutrymme Granskare.
3. Tryck på ikonen för Meddelanden
.
4. Välj Lägg till Meddelande och följ därefter guiden för att skapa ett nytt meddelande:
5. Steg 1: Ange uppgifter om när ett e-postmeddelande ska skapas:
l Ange filens kriterier:
l För alla filer ange "*"
l För alla filer av en viss typ ange *.<filtillägg>. T.ex. För att få meddelanden när en
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jobbfil för General Survey inkommer ange "*.job".
l För en särskild fil ange filnamn och filtillägg. T.ex ProjektA.job".
l Om det inte går att se eller använda en särskild funktion kan detta betyda att behörighet
saknas. Kontaka Platsadministratörern för utökad behörighet.
l Välj [Tillämpa detta på varje mapp i denna mapp] för att säkerställa att varenda fil i
mappstrukturen skapar ett e-postmeddelande.
6. Tryck på Nästa.
7. Steg 2: Ange mottagaruppgift för att bestämma till vilka e-postmeddelandena skickas till:
l Lägg till Medlem skickar ett meddelande till användare inom Trimble Connected
Community som använder e-postadressen som finns i deras användarprofil.
l Lägg till grupp skickar ett meddelande till en förkonfigurerad grupp av användare inom
Trimble Connected Community som använder e-postadressen som finns i deras
användarprofil.
l Lägg till E-post gör det möjligt att ange en specifik e-postadress.
8. Tryck på Nästa.
9. Steg 3: Skriv ämnesrad och ett meddelande som anger vad e-postmeddelandet handlar om.
Det går att ange variabler för att automatiskt skapa specifik information om filerna.
l "%filnamn%" ersätts med filnamnet för den ändrade filen.
l "%mapp%" ersätts med mappen i vilken filen finns.
l "%innehåll%" ersätts med innehållet för filen.
l "%länk%" ersätts med en länk till filen.
10. Tryck på Avsluta.
Obs! –
l
l

l
l

indikerar att mappen har konfigurerade Meddelanden.
Mottagare bör uppdatera sina spamfilter för att kunna ta emot e-postmeddelanden från
notifications@myconnectedsite.com
Det går att skapa flera meddelanden för en mapp.
För att ändra uppgifterna om e-postmeddelanden ska man markera mappen för vilken
meddelanden konfigurerats, välj

och välj därefter Redigera eller Radera.

Hantera din data i Trimble Connected Community via
din kontorsdator
Filer som sparat i Trimble Connected Community kan nås med hjälp av:
l Trimble Connected Community, med en webbläsare
l Trimble Business Center
TCC Explorer kan även användas för att öppna filer som lagrats på Trimble Connected Community
via Min Dator eller via utforskaren i Windows på användarens lokala dator.
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Obs! - För att importera data från Programvaran Trimble Access, installera Office-uppdateringar
från Installationshanteraren på datorn som har Trimble office installerat.

Hantera data direkt via Trimble Connected Community
Trimble Connected Community hanteras och drivs av Trimble och går lätt att öppna genom att
använda en av följande webbläsare:
l Internet Explorer version 7.0 eller senare
l Mozilla Firefox version 3.0 eller senare
l Safari version 3.1.2 eller senare
För att komma åt Trimble Connected Community gå till http://mytrimbleaccess.com . Logga in
genom att ange användarnamn, organisation och lösenord som tilldelades vid registreringen.
Om man inte har en Trimble Connected Community-organisation, eller om man snabbt vill komma
åt en av de fritt tillgängliga tjänster som levereras via Trimble Connected Community utan att
behöva logga in kan man trycka på knappen Mätningsverktyg på inloggningssidan
(http://mytrimbleaccess.com).
För att öppna ett jobb, bläddrar du till .job eller .jxl-filen i Trimble Connected Community och
dubbelklickar på den. Välj Öppna med och klicka sedan på Bläddra och välj lämpligt program.
Programmet startar och öppnar den markerade filen.
För att ladda ned en fil, väljer du filen och trycker därefter på Ladda ner markerad fil
till datorn och öppna filen genom att använda programmet Trimble office.

. Spara filen

För att överföra flera filer välj
för att ladda ner en exekverbar FTP-fil. Ladda ner och kör den
exekverbara filen för att öppna en webbläsare. Markera önskade filer och kopiera dem lokalt.
Öppna dem genom att använda programmet Trimble office.

Hantera data inifrån programmet Trimble Business Center
Samma tjänster som nås via en webbläsare kan också nås via Trimble Business Center.
För att komma åt Trimble Access Services i Trimble Business Center:
1. Använd gränssnittet Ribbon, tryck på Fil och därefter TCC. Markera optionen Trimble Access
Services.
2. För att välja en fritt tillgänglig tjänst trycker man på motsvarande knapp i det vänstra fönstret.
Annars trycker man på Logga in och ange därefter dina Trimble Connected Communitybehörigheter för att möjliggöra fler tjänster.
För att undvika att varje gång behöva logga in på Trimble Access Services kan man i Trimble
Business Center ange att man alltid vill använda samma inloggningsuppgifter. För att göra detta:
1. I Trimble Business Center tryck på Fil och därefter på Optioner. Under mappen Generell välj
Externa Tjänster.
2. Ange ditt Användarnamn, Organisation och Lösenord.
Layouten för Trimble Access Services i Trimble Business Center är i stort sätt likadan som att öppna
tjänsterna via en webbläsare.
Obs! - För att importera filer från Trimble Connected Community direkt till Trimble Business Center
ska man använda Öppna Fjärrfil. För mer information se Hjälpguiden för Trimble Business Center.
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Hantera data med hjälp av TCC Explorer
TCC Explorer är en plugin-modul för operativsystemen Microsoft Windows XP, Vista, och Windows 8
vilket gör att fil- och mappstrukturen i Trimble Connected Community även finns i Min Dator och i
Windows Explorer. TCC Explorer förbättrar märkbart navigeringen i Trimble Connected Community
genom att tillåta användare att hantera filer och mappar på samma sätt som i Windows.
TCC Explorer möjliggör automatisk synkronisering mellan en markerad mapp och datorn och en
markerad filplats/mapp på Trimble Connected Community. TCC Explorer kan synkronisera upp till
10 par mappar.
TCC Explorer kan installeras med Trimble Installation Manager.
Gör följande för att konfigurera en mapp att synkronisera med Trimble Connected Community
Explorer:
1. I Windows Explorer, markera en mapp som du vill att dina data ska synkroniseras till.
2. Högerklicka på mappen, välj TCC Explorer och välj därefter antingen:
l Two way Sync: med mapp och TCC filutrymme: Mappen speglar filutrymmet markerat på
TCC. Dvs. den markerar filerna från TCC till den lokala mappen, och även från den lokala
mappen tillbaka till TCC.
l Envägs-Synk: TCC till Lokal endast: Detta alternativ kopierar inte några lokala filer tillbaka
till TCC.
3. Markera ett filutrymme, eller en mapp inom filutrymme som du vill synkronisera.
4. Tryck på Synk till Filutrymme.
I programmet Trimble office väljer du öppna eller importera filerna, och bläddrar därefter till filerna
med TCC Explorer.
I Windows Explorer bläddrar du till TCC Explorer och väljer sedan de filer som ska importeras. Dra
och släpp filerna in till ditt kontorsprogram.
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Filkonvertering
Konvertera tidigare Trimble Access-filer till den senaste
versionen
Du kan använda följande metoder för att konvertera gamla jobbfiler (*.job) och filer med
mätprofiler (*.sty) i programmen Programvaran Trimble Access:
l Automatisk filkonvertering
l Manuell filkonvertering
l Filkonvertering vid uppgradering.
För ytterligare information se Hjälpguiden för Trimble Installation Manager.

Automatisk filkonvertering
När man med tjänsten AccessSync överför filer från kontoret till kontrollenheten i fält kan vissa
filtyper konverteras automatiskt till den version som krävs. För att kunna använda denna tjänst
måste man ha en giltig licens för AccessSync.
Automatiserad filkonvertering sker på Trimbles server. Allt du behöver göra för att använda denna
tjänst är att kopiera filerna som kräver konvertering till rätt mapp i Trimble Connected Community
projektets webbplats och skicka filen till fältet med hjälp av AccessSync.
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Följande filtyper kan konverteras under en överföring:
Filtyp

Filtillägg Från version

Trimble Access jobbfiler, som används
av:
l Generell Mätning
l Roads
l Tunnels
l Gruvor
l Pipelines

*.job

Trimble Access system, version 1.0.0 och senare

Trimble Access tvärsektionsfiler

*.jot

Trimble Access System version 1.5.0 och senare

Trimble Access mätprofilfiler

*.sty

Trimble Access system, version 1.0.0 och senare

Trimble Survey Controller jobbfiler

*.job

Trimble Survey Controller, version 11.00 och
senare

Trimble Survey Controller mätprofilfiler

*.sty

Trimble Survey Controller, version 11.00 och
senare

Om en version som inte stöds skickas till fältet eller om filkonverteringen misslyckades (t.ex.
jobbfilen är skadad) skickas filen utan konvertering. Om man försöker att öppna ett ickekonverterat jobb visas ett felmeddelande som säger att versionen inte stöds.
Noteringar
l Filer konverteras enbart om systemet Trimble Access version 1.4.0 eller senare körs på
kontrollenheten.
l Filer kan konverteras om de finns i antingen mappen Till fältet eller Till alla användare eller i
deras undermappar på Trimble Connected Community.

Manuell filkonvertering
Manuell filkonvertering är en fritt tillgänglig tjänst i Trimble Connected Community. Den möjliggör
uppladdning av jobb- eller mätprofil-filer till en Trimble-server. Välj den version du vill konvertera till,
och spara filerna antingen till din lokala dator eller direkt på din Trimble Connected Communityorganisation för överföring till fältet. Följande tabell innehåller de filtyper som kan konverteras till en
senare version. Det går däremot inte att nedgradera jobb till tidigare versioner med denna tjänst.
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Filtyp

Filtillägg Från version

Trimble Access jobbfiler, som används
av:
l Generell Mätning
l Roads
l Tunnels
l Gruvor

*.job

Trimble Access system, version 1.0.0 och senare

Trimble Access tvärsektionsfiler

*.jot

Trimble Access system, version 1.5.0 och senare

Trimble Access mätprofilfiler

*.sty

Trimble Access system, version 1.0.0 och senare

Trimble Survey Controller jobbfiler

*.job

Trimble Survey Controller, version 11.00 och
senare

Trimble Survey Controller mätprofilfiler

*.sty

Trimble Survey Controller, version 11.00 och
senare

Manuell filkonvertering
Att använda tjänsten manuell filkonvertering:
1. Bläddra till tjänsten manuell Filkonvertering:
l Bläddra till http://mytrimbleaccess.com och navigera till platsen för Mätningsverktyg.
Man kan öppna den plats även om man inte har en Trimble Connected Communityorganisation. Om man har en Trimble Connected Community-organisation kan man
komma åt ytterligare verktyg om man loggar in.
l Från Trimble Business Center:
1. Navigera till Fil, TCC och tryck därefter på Trimble Access Tjänster.
2. Tryck på Logga in och ange dina inloggningsuppgifter.
3. Tryck på
.
Notering - Man kan definiera inloggningsuppgifterna för Trimble Access tjänsterna i
Trimble Business Center så att man inte behöver ange dem varje gång man loggar in. För
ytterligare information se Öppna tjänster via Trimble Business Center.
2. Tryck på Välj filer, bläddra till den mapp som innehåller filen/erna, markera filerna och tryck på
Öppna. Det går bara att välja antingen jobbfiler eller mätprofilfiler, inte båda. När man har lagt
alla filer som ska konvertera till listan tryck man på Nästa.
3. Välj den version du vill konvertera till. Endast versioner senare än den senaste versionen i din
lista kommer att visas. Du kan bara välja en version att konvertera till, även om du har flera filer
i listan. Tryck på Nästa. Filerna laddas upp till Trimble-servern och konverteras till den valda
versionen.
4. Resultatet av konverteringen visas. Alla filer som konverterades korrekt visas som hyperlänkar.
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För att spara filer lokalt på din PC, tryck på varje hyperlänk och markera den plats där du
vill spara filen.
l Om du var inloggad på din Trimble Connected Community-organisation kan du välja att
spara filerna till en Trimble Access projektetplats i Trimble Connected Community. Gör så
här:
a. Välj Spara till mitt Trimble Connected Community filutrymme . Tryck på Nästa.
b. En lista över Trimble Access Projektplatser som du har tillgång till visas. Välj den
webbplats som du vill spara filerna till.
c. Välj den mapp som du vill spara filerna till. Om du vill skicka filer till en fältanvändare
via AccessSync, expandera mappen för <username> genom att trycka på
och välj
sedan mappen To the Field. Om du vill skicka filer till alla användare i projektet väljer
man mappen To All Users. Tryck på Nästa.
5. Resultaten av den sparade filen visas. Tryck på Avsluta för att återgå till början av guiden och
konvertera fler filer.
l
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7

GNSS Forecast
GNSS Forecast
Tjänsten GNSS Prognos är ett planeringsverktyg som används för att att förutse lämpligheten för en
GNSS-mätning baserat på tillgängligheten av satelliter och jonosfäriska förhållanden vid en specifik
plats.
Den ger information om tillgängligheten av satelliter för de satellitsystem du valt.

Beräkna satellittillgänglighet med tjänsten GNSS Prognos
1. På kontrollenheten, använd applikationen Trimble Access Internet-inställningar för att Skapa
en Internet-anslutning.
2. Från the Trimble Access menu, starta applikationen GNSS Prognos.
3. Tryck på Inställningar.
4. Ange den information som krävs:
l Ange datum och tid.
l Ange latitud och longitud för din postion.
Tips - För att automatiskt fylla fälten Latitud och Longitud med den nuvarande autonoma
positionen som erhölls från GNSS-mottagaren tryck Här.
l Välj antalet intervaller (timmar) som du vill förhandsberäkna information för.
l Skriv in elevationgräns (cut off) för satelliter.
5. Tryck på Nästa.
6. Välj de satellitsystem som ska spåras.
7. Tryck på Avsluta.
Tjänsten GNSS Prognos kontaktar Trimble-servern för att beräkna infomrmationen.
Förhandsberäkningnen ger antalet satelliter och de jonosfäriska förhållandena för varje
intervall; denna information summeras för att visa satellitförhållandena och lämpligheten för
mätning:
Bra förhållanden
Svåra förhållanden
Dåliga förhållanden
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Statusfältet för GNSS Prognos visar statusen för datan och kommunikationen för Internetanslutningen.
Notering - Prestandan för Trimble GNSS-utrustning är beroende av de jonosfärsiska
förhållandena. Jordens jonosfär förändras på grund av eruptioner på solens yta. Hög jonosfärisk
aktivitet kan leda till långsammare konvergenstider för Trimble GNSS-lösningar och i extrema fall
går det inte att beräkna en position. Jonindex går från 1 till 10. Ju högre siffra desto mer sannolikt
är det att din GNSS-mätning påverkas. Tjänsten GNSS Prognos kan ge mer information om värdet.
Om det är för högt kommer en gul eller en röd ikon visas även om det finns tillräckligt med synliga
satelliter.
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