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Deze publicatie informatie is bedoeld voor Trimble® Access™ software versie 2017.24.

Inmeten Algemeen

Nieuwe hardware ondersteuning

Trimble R12 GNSS ontvanger
Trimble Access versie 2017.24 ondersteunt de nieuwe Trimble R12 GNSS ontvanger met Trimble ProPoint™ GNSS
technologie.

Verbeteringen

Updates van coördinatensysteem database
l Referenties toegevoegd voor regionale geoïdemodellen voorNieuw-Zeeland.

l Referenties toegevoegd voor de nieuwe US Geoid 18 voor de Verenigde Staten.

l Nieuwe Hawaii Albers projectie definitie voor de Verenigde Staten, US Continental zone groep toegevoegd.

l Standaard geoïdemodel ge-update voor alle zone definities voor de Verenigde Staten ter referentie aan US
Geoid 18.

Opgeloste problemen
l RTK base configuratie: bij het starten van een Trimble R10 of R10-2 GNSS ontvanger zonder de intern
modem optie als RTK basemet een externe radio, verschijnt het bericht "Ontvanger configuratie specificeert
een ongeldige ontvanger poort" niet meer.

Installatie Informatie
Deze paragraaf geeft informatie over het installeren van versie 2017.24 van de Trimble Access software.

De software en licenties op de bedieningseenheid installeren

Besturingssysteem installeren
Op een nieuwe Trimble Tablet is het besturingssysteem nog niet geïnstalleerd. Zet de Tablet aan om hetWindows®
besturingssysteem te installeren en daarna deWindows updates toe te passen.

Op alle andere nieuwe bedieningseenheden is het besturingssysteem al geïnstalleerd.

WAARSCHUWING –Bij updates van het besturingssysteemwordt alle data van het apparaat verwijderd. Zorg dat u een
backup van uw data naar uw PC maakt vóór de installatie. Anders kunt umogelijk data kwijtraken.

NB – Bij het upgraden van Trimble Access van de ene versie naar de andere worden de jobs (en andere bestanden zoals
meetmethodes) geconverteerd. Als u de originele Trimble Access databestanden van de bedieningseenheid kopieert en
daarna het besturingssysteem upgrade, moet u voordat u de nieuwe versie van Trimble Access gaat installeren ervoor
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zorgen dat u de originele Trimble Access databestanden weer terug naar de bedieningseenheid kopieert. Als u volgens deze
stappen te werk gaat, worden de originele Trimble Access bestanden geconverteerd en zijn ze compatibel met de nieuwe
versie van Trimble Access.

Software en licenties installeren
Voordat u de bedieningseenheid gaat gebruiken, moet u de applicaties en licenties installeren met behulp van
Trimble Installation Manager. Wanneer u:

l Trimble Installation Manager nog nooit geïnstalleerd hebt, gaat u naarwww.trimble.com/installationmanager
voor informatie over de installatie.

l Trimble Installation Manager al hebt geïnstalleerd, hoeft u het niet opnieuw te installeren, omdat dit
automatisch gebeurt. Selecteer Start / Alle programma's / Trimble InstallationManager om Trimble Installation
Manager te starten.

Als uw bedieningseenheid een Windows apparaat is, zoals een tablet, installeert u Trimble Installation Manager op
de bedieningseenheid en start u Trimble Installation Manager om de Trimble Access software te installeren of
updaten. Als uw bedieningseenheid een Windows CE of WindowsMobile apparaat is, zoals een TSC3, installeert u
Trimble Installation Manager op een Windows computer en start u Trimble Installation Manager om de Trimble
Access software op de verbonden bedieningseenheid te installeren of updaten.

Voor meer informatie, klikt u op Help in Trimble Installation Manager.

Heb ik recht op deze versie?
Om de Trimble Access software versie 2017.24 op een ondersteunde bedieningseenheid te installeren en starten,
moet u een garantieovereenkomst hebben die geldig is tot 1 September 2017.

Wanneer u een upgrade uitvoert naar versie 2017.24 met behulp van Trimble Installation Manager wordt er een
nieuw licentiebestand naar uw apparaat gedownload.

Updaten van kantoorsoftware
Wanneer u een upgrade naar versie 2017.24 uitvoert, moet u mogelijk ook Trimble Installation Manager gebruiken
om uw kantoorsoftware te updaten, zodat u uw Trimble Access jobs kunt importeren. Gebruikt u:

l Trimble Business Center, dan hoeft u Trimble Installation Manager niet te gebruiken, omdat alle vereiste
updates worden uitgevoerd met het hulpprogramma Controleren op updates dat bij Trimble Business Center
meegeleverd wordt.

l andere kantoorsoftware, zoals Trimble Link™, om job bestanden naar andere bestandsformaten te
converteren, dan installeert u Trimble Installation Manager op de computer waarop Trimble Link geïnstalleerd
is en daarna start u Trimble Installation Manager om de kantoorsoftware updates te installeren.

Trimble Solution Improvement programma
Het Trimble Solution Improvement Programma (TSIP) verzamelt informatie over demanier waarop u Trimble
programma's gebruikt en over sommige problemen die zich kunnen voordoen. Trimble gebruikt deze informatie
om de producten en functies die u hetmeest gebruikt te verbeteren, om u te helpen bij het oplossen van
problemen en beter in uw behoeften te kunnen voorzien. De deelname aan dit programma is geheel vrijwillig.
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Als u deelneemt, kopieert de Trimble Solution Improvement Program software het Trimble Access software
logbestand en stuurt het naar de Trimble server. Voor bedieningseenheden waarop draait:

l Windows CE/WindowsMobile, wordt de TSIP software op de computer geïnstalleerd waarop Trimble
Installation Manager is geïnstalleerd.

Het Trimble Access logbestand wordt gekopieerd en naar de Trimble server gestuurd telkens wanneer de
bedieningseenheid met deze computer verbonden is m.b.v. ActiveSync® technologie, of hetWindowsMobile®
Apparaatcentrum.

l Windows, wordt de TSIP softwaremet de Trimble Access software geïnstalleerd.

Het logbestand wordt gekopieerd en naar de Trimble server gestuurd telkens wanneer u Trimble Access start.

Dit logbestand bevat informatie over waar de Trimble uitrusting voor wordt gebruikt, welke software functies in
bepaalde geografische regio's populair zijn en hoe vaak zich problemen voordoen met Trimble producten die
Trimble kan corrigeren.

U kunt uw deelname aan het Trimble Solution Improvement programma op elk gewenstmoment beëindigen,
door de TSIP software te de-installeren. Daarvoor gaat u naar Programma's toevoegen of verwijderen op de computer
waarop de software is geïnstalleerd en verwijdert u de TSIP software.

Voor meer informatie gaat u naarwww.trimble.com/survey/solution_improvement_program.aspx.

Eisen m.b.t. software en hardware
De Trimble Access software versie 2017.24 communiceert het bestmet de hieronder vermelde software en
hardware producten.

Voor de beste prestaties moet op de hardware altijd de nieuwste beschikbare firmware geïnstalleerd zijn. Voor
meer informatie over recente software en firmware versies raadpleegt u het Trimble Geospatial Software and
Firmware Latest Releases document.

Trimble software

Trimble Business Center (32-bits)

Trimble Business Center (64-bits)

Trimble ontvanger

Trimble R12, R10

Trimble R8s

Trimble R2

Trimble R8-4, R8-3

Trimble R6-4, R6-3

Trimble R4-3, R4-2

Trimble R9s
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Trimble ontvanger

Trimble NetR9 Geospatial

Trimble R7

Trimble R5

Trimble Geo7X

Trimble GeoXR

Trimble R8-2, R6-2, R4-1

5800, 5700 II

Spectra Geospatial SP60/80

Trimble instrument

Trimble SX10 scanner total station

Trimble S5/S7/S9 total station

Trimble S6/S8 total station

Trimble VX Spatial Station

Trimble S3 total station

Trimble V10 imaging rover

Trimble C5 total station

Trimble M3 total station

Spectra Geospatial FOCUS 30/35 total station

Documentatie
Trimble Access is "contextgevoelig". Om de Help op te roepen, tikt u op ? boven aan het scherm.

Er verschijnt een lijst van Help onderwerpen, met het relevante onderwerp gemarkeerd weergegeven. Om het
onderwerp te openen, tikt u op de titel ervan.

Ga naar http://apps.trimbleaccess.com/help om een PDF-bestand van de Help te downloaden. Voor elke
applicatie is een afzonderlijk PDF-bestand beschikbaar.

NB – De nieuwste PDF-bestanden die kunnen worden gedownload, zijn voor Trimble Access 2017.20.
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