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In deze publicatie informatie beschrijven we de nieuwe functies die beschikbaar zijn en wijzigingen in deze release
van de Trimble® Access™ software.

TIP – Als u Trimble Access 2018.00 nog niet gebruikt, kunt u het best de publicatie informatie voor Trimble Access
2018.00 bekijken voor informatie over de nieuwe look van de Trimble Access software.

Trimble Access
Deze wijzigingen gelden voor Inmeten Algemeen en andere Trimble Access applicaties.

Nieuwe functies en kenmerken

Ondersteuning voor IFC-bestanden
Trimble Access ondersteunt nu IFC bestanden, zodat u BIM modellen op de kaart kunt bekijken en punten of lijnen
kunt selecteren om te gebruiken in andere software functies zoals Cogo berekeningen en uitzetten.

Objecten in IFC bestanden kunnen als massieve objecten met een ondoorschijnendheid van 100% worden
weergegeven; u kunt de ondoorschijnendheid verlagen, of een draadframe weergeven. Om het object transparanter
temaken, of hetmodel als draadframe in plaats van een massief object te bekijken, tikt u op , selecteert u

Instellingen en daarna wijzigt u de opties in het groepsvak IFC.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerpWerken met BIM's in de Trimble Access Help.

Meet naar oppervlak methode
DeMeet naar oppervlakmeetmethode biedt demogelijkheid de kleinste afstand van het gemeten punt naar het
geselecteerde oppervlakmodel te berekenen en op te slaan. Dezemeetmethode is beschikbaar voor conventionele
en GNSSmetingen.

https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccessReleaseNotes/en/2018.00/TA_ReleaseNotes_2018.00.pdf
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccessReleaseNotes/en/2018.00/TA_ReleaseNotes_2018.00.pdf
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess


Trimble Access

Tijdens hetmeten wordt het dichtstbijzijnde punt op het oppervlak op de kaart gemarkeerd weergegeven en wordt er
een lijn getekend van de gemeten positie naar de positie op het oppervlak. De Afstand tot oppervlak waarde en de
coördinaten van het dichtstbijzijnde punt op het oppervlak worden opgeslagen bij het gemeten punt en kunnen
worden bekeken in Bekijk job en Punt manager.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerpNaar een oppervlak meten in de Trimble Access Help.

Door de gebruiker te configureren kaartweergaven
U kunt de zoom nu zo instellen dat een deel van de kaart wordt uitgesloten., Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u
een basisstation positie wilt uitsluiten die zich op meerdere kilometers afstand bevindt. Daarvoor houdt u op de
werkbalk van de kaart ingedrukt en selecteert u Gebruikers-zoom instellen. Ga terug naar deze weergavemet één
tik op de knop op de werkbalk van de kaart.

Daarnaast hebben we de functie Zoom naar standaard hernoemd in Interessant gebied bekijken. Deze functie is
bijvoorbeeld handig wanneer u een grote job site hebt en alleen het deel wilt zien waarin u momenteel werkt. Nadat u
het interessante gebied hebt ingesteld, houdt u op de werkbalk van de kaart ingedrukt en selecteert u Interessant
gebied bekijken om naar deze weergave terug te gaan.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerpWerkbalk Kaart in de Trimble Access Help.

Trilling feedback op een TSC7
U kunt nu trilling feedback inschakelen, zodat de TSC7 trilt wanneer Trimble Access automatisch een punt opslaat, of
wanneer een punt klaar is om te worden opgeslagen.

Voor meer informatie, zie het onderwerp Geluidseffecten aan of uit zetten in de Trimble Access Help.

Collimatie en kalibratie van SX10 camera's in het veld
Trimble Access biedt nu instrument instellingen voor collimatie en kalibratie van de Trimble SX10 scanner total station
camera's in het veld.

Collimatie van de camera's zou niet vaak nodig moeten zijn, omdat de camera's in de fabriek uitvoerig zijn
gekalibreerd en deze kalibraties meestal lang stabiel blijven in de tijd en bij wisselende temperatuur. Deze instellingen
worden echter wel aangeboden, zodat u elke camera indien nodig kunt kalibreren in geval van problemen zoals een
afwijking tussen het camerabeeld en gemeten of gescande punten, of als het dradenkruis niet correct aligneert.
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Gebruik de Automatische camera collimatie om collimatie afwijkingen te bepalen en te corrigeren tussen
kijkerstand 1 en kijkerstand 2 voor de overzicht, primaire of telecamera camera.

Gebruik Loodstraal camera kalibreren om het rotatiemiddelpunt van de loodstraal camera te berekenen en daar
op te corrigeren.

NB – Omdeze afstelling te kunnen uitvoeren, moet op de SX10 firmware S2.1.9 of later geïnstalleerd zijn.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp Een Trimble SX10 afstellen in de Trimble Access Help.

Verbeteringen

Bestanden beheren bij synchroniseren met de cloud
Bij het downloaden van bestanden naar de bedieningseenheid, of uploaden van bestanden naar de cloud, hebt u nu
de keuze om indien nodig het overbrengen van individuele bestanden over te slaan. Dat is vooral praktisch wanneer u
grote bestanden hebt, zoals een groot scanbestand, dat u niet vanuit het veld wilt overbrengen. In hetDownload of
Upload scherm tikt u op het symbool naast het bestand en selecteert u Dit bestand overslaan. U kunt het bestand
dan later uploaden wanneer u op kantoor terug bent.

Wanneer Trimble Access detecteert dat er een bestandsconflict is, bijvoorbeeld als een bestand zowel op de
bedieningseenheid als in de cloud gewijzigd is, kunt u nu kiezen hoe u het conflict wilt oplossen. Tik op het symbool

naast het bestand en selecteerDit bestand overslaan om de lokale versie van het bestand te behouden, of
selecteerDit bestand overbrengen om het bestaande bestand te overschrijven.

Voor meer informatie, zie het onderwerp Projecten en jobs in de Trimble Access Help.

Verbeteringen van Favorieten
U kunt nu de sneltoetsfuncties veranderen die aan de functietoetsen van de bedieningseenheid zijn toegewezen, of
een functietoets aan een softwarefunctie toewijzen waarvoor geen symbool beschikbaar is via het scherm
Favorieten wijzigen.

Via toetsenbord selecteren van opties in het hoofdmenu
U kunt nu het toetsenbord van de bedieningseenheid gebruiken om opties in het hoofdmenu te selecteren als het
scherm Favorieten geopend is; u hoeft niet meer met pijl links naar hetmenu terug te gaan om de sneltoetsen te
gebruiken. Om een optie te selecteren, drukt u op de toets die overeenkomtmet de eerste letter van demenuoptie.
Druk bijvoorbeeld op≡ en daarna op H om de Help te openen, of druk op≡ en daarna op E (Einde) om de
software af te sluiten.

Verbeterd batterijsymbool
Als de batterij in de bedieningseenheid in een ongebruikelijke toestand is en de capaciteit van de batterij niet kan
worden bepaald, geeft de Trimble Access software nu het symbool weer. Voorheen gaf de software het
oplaadsymbool weer. Het symbool wordt ook gebruikt om aan te geven dat de batterijcapaciteit dicht bij 0% is. Als
u een batterij hebt geplaatst die een hoger laadniveau heeft, verwijdert u die batterij en plaatst u hem opnieuw. Als het
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probleem daarmee niet is opgelost, laadt u de batterij opnieuw op en probeert u het nogmaals. Als het probleem blijft
bestaan, neemt u contact op met uw Trimble dealer.

Verbeterd draaisymbool op de kaart
Wanneer u Draaien op de werkbalk van de kaart selecteert, verschijnt het draaisymbool nu in of dicht bij het
midden van de kaart om het draaipunt aan te geven, ongeacht de data in de job. Voorheen verscheen het
draaisymbool alleen als er SX10 scandata op de kaart werd weergegeven. Bovendien lijkt het draaisymbool nu op het
symbool gebruikt in Trimble Business Center en vervangt het de gele stip die in eerdere versies van Trimble Access als
draaisymbool werd gebruikt.

In addition, during a conventional survey you can now see the total station ray when rotating themap using theOrbit
button.

Constructie lijnenwerk bekijken vóór opslaan
Wanneer u een lijn horizontaal offset, wordt het constructie lijnenwerk dat de voorgestelde nieuwe lijn aangeeft nu
weergegeven alvorens te worden opgeslagen. Ook bij het berekenen van het snijpunt van twee lijnen waarbij één of
beide lijnen horizontaal zijn geoffset, wordt het constructie lijnenwerk getoond dat de offset lijn weergeeft.

De standplaats instelling van een andere job kopiëren
U kunt nu een standplaats instelling van een andere job kopiëren met behulp van de optie Laatste kopiëren. Deze
optie is bijvoorbeeld handig wanneer u de topo data in de ene job wilt opslaan en de als-gebouwd data in een andere
job en u de standplaats instelling in de tweede job niet opnieuw hoeft te meten.

NB – U moet Laatste kopiëren alleen selecteren als u weet dat de laatst voltooide standplaats instelling nog geldig is en u wilt
doorgaanmet het meten van punten vanaf die standplaats. Wanneer u een eerdere standplaats instelling gebruikt, is het altijd
goed om een controlemeting naar de oriëntatie achter uit te voeren wanneer u de meting hebt gestart.

De software kan ook de optieGebruik laatste aanbieden. SelecteerGebruik laatste als u weet dat de laatst
uitgevoerde standplaats instelling in de huidige job nog geldig is.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp Een standplaats instelling opnieuw gebruiken in de Trimble
Access Help.

Opties voor video dradenkruis
U kunt nu het uiterlijk van het dradenkruis in het Video scherm veranderen wanneer u met een SX10 werkt. Dat is met
name handig wanneer u werkt in situaties waarin het zwart-wit contrast niet goed zichtbaar is, of wanneer verlengde
kruisdraden kunnen helpen om het instrument te richten. In het Video scherm tikt u op en daarna selecteert u

Instellingen. Blader naar het deel Dradenkruis en selecteer de gewenste kleur en of u de kruisdraden groter wilt
weergeven.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerpOpties voor weergave in video in de Trimble Access Help.
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Filtering scan points in the map
Controlling the display of scan points is now done purely from the Select scans screen. To view this screen, tap

and then select Scans. We have removed the ability to filter scan points in the Select filters screen, to avoid settings
in one screen conflicting with the settings in the other.

GNSS joystick voor GNSS emulator
Bij gebruik van de GNSS emulator voor testen, demonstraties, of training met Trimble Access waarbij een
gesimuleerde verbinding met een GNSS ontvanger wordt gebruikt, kunt u de bewegingen van de GNSS ontvanger nu
regelen via het pop-up vensterGNSS joystick, dat beschikbaar is binnen de Trimble Access software. U kunt ook op
de kaart ingedrukt houden en Rover naar hier verplaatsen selecteren. NB: om de verbinding met de GNSS
ontvanger te verbreken en de GNSS emulator af te sluiten, moet u het DOS-vensterGNSS emulator sluiten.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp De GNSS emulator gebruiken in de Trimble Access Help.

Updates van coördinatensysteem database
l Coördinatensysteem definities toegevoegd voorGroenland 96, Kirgizië enMoldavië.

l Ellipsoïde referentie gecorrigeerd voor deGOST 51794-2008 datum.

l Nieuwe geoïdemodel referenties toegevoegd voorNoorwegen (2018A), Roemenië, België,Martinique
(RAMART2016) en Dominicaanse Republiek.

l United Kingdom National Grid en Ordinance Survey National Grid projectie typen verwijderd, omdat deze
door nieuwere projectie typen vervangen zijn. Jobs waarin deze projectie typen zijn gebruikt, worden nog steeds
ondersteund.

Opgeloste problemen
l Trimble Access staat de bedieningseenheid nu toe in slaapstand te gaan: de bedieningseenheid gaat nu
correct in slaapstand wanneer de Trimble Access actief wordt gelaten op de bedieningseenheid, zolang die niet
met een instrument of ontvanger verbonden is.

l Verbeterd gedrag bij invullen van een puntveld vanaf de kaart: de software voorkomt nietmeer dat u een
tweede punt op de kaart kunt selecteren wanneer er een alleen-lezen veld is verschenen tussen het eerste en
tweede puntveld op het formulier, bijvoorbeeld op het formulier 3D as definiëren of Azimut berekenen.

l Job kopiëren: wanneer u een job kopieert, wordt de laatst gebruikte optie onthouden.

l Autolock niet altijd ingeschakeld bij inschakelen vanuit Favorieten scherm: de software schakelt Autolock
nu correct in wanneer u het vanuit het scherm Favorieten inschakelt door het Autolock vak te selecteren en op
de Enter toets te drukken. U kunt Autolock ook nog steeds inschakelen door op het vak Autolock in het
Favorieten scherm te tikken, of door op de cijfertoets die overeenkomstmet het cijfer van het Autolock vak te
drukken.

l Controlemeting naar oriëntatie achter uitvoeren: we hebben een probleem opgelost, waarbij na drukken op
Ctrl + K om een controlemeting vanuit elke plaats in de software uit te voeren en daarna een punt selecteren dat
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een oriëntatie achter punt is, de software het geselecteerde doel/prisma niet bijwerkte naar dat gebruikt voor de
oriëntatie achter. Dit probleem deed zich niet voor als u via het softwaremenu naar het scherm Controlemeting
uitvoeren navigeerde.

l SX10 scan inkadering: we hebben een probleem opgelost waarbij het tekenen van polygoon kaders in een scan
station soms resulteerde in kromme lijnen of meerdere polygonen als de job grote pseudo-noord en/of -oost
waarden bevatte. Het kader dat door de SX10 voor het scannen werd gebruikt was wel correct, het probleem had
alleen gevolgen voor het uiterlijk van het kader in het videoscherm. Dit probleem deed zich alleen voor bij het
eerste kader dat in een job werd getekend en werd vergroot bij gebruik van kleinereOp afstandwaarden.

l R10 of AT360 eBubble verschijnt niet: we hebben een probleem opgelostmet de R10 ontvanger of AT360
eBubble, waarbij als de eBubble in een schermMeten of Uitzettenwerd weergegeven en u naar een ander
scherm ging voordat u naar het vorige scherm terugging, de eBubble nietmeer werd weergegeven en de
software nietmeer reageerde.

l Selected line changing antenna height: We have fixed an issue where tapping a line in themap when the
cursor was in the Antenna height field would populate the Antenna height field with the length of the line. Now,
selecting a line only fills in theHorizontal distance fields in a form. This issue was introduced in Trimble Access
version 2018.00.

l Switching between conventional and GNSS: We have fixed an issue where switching between a GNSS and
conventional survey using themenu item Switch to GNSS/Conventional did not always work. Switching using a
single tap in the status line area of the status bar always worked correctly.

l Applicatiefouten: we hebben diverse problemen verholpen die applicatiefouten veroorzaakten bij het gebruiken
of afsluiten van de software. Te weten:

l De software stopt nietmeer met werken of toont geen onjuiste vragen om andere Trimble Access vensters te
sluiten wanneer u een job sluit en daarna een andere job probeert te openen terwijl de software nog steeds
punten uit de vorige job gebruikt, bijvoorbeeld in het scherm Bekijk job, Elektronisch niveau, of Draai
naar. Wanneer u nu een job sluit, worden andere Trimble Access vensters die punten uit die job gebruiken
automatisch gesloten.

l The software occasionally stopped working if you accidentally double-tapped Accept in the Stakeout form.

l Wanneer u een geïntegreerdemeetmethode probeert te openen die refereert aan een GNSS of
conventionele meetmethodemet dezelfde naam als de geselecteerde geïntegreerdemeetmethode,
verwijdert de software nu de referentie aan zichzelf en laat u een anderemeetmethode kiezen.

Monitoring
De nieuweMonitoring applicatie voor Windows en Trimble Access 2018.20 is nu verkrijgbaar.

De nieuweMonitoring applicatie is ontwikkeld met behulp van dezelfde Trimble Access kernapplicatie als andere
Trimble Access applicaties zoals Inmeten Algemeen en Wegen. Als Trimble Access kernapplicatie is Monitoring nu
beschikbaar op hetzelfde platform als Trimble Access 2018, dus kan het nu op de Trimble TSC7 bedieningseenheid
en T10 tablet draaien.
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Monitoring ondersteunt nu het delen van jobs met andere applicaties, alsmede andere belangrijke functies zoals het
bekijken van videobeelden van het instrument en openen van het scherm Instrument functies. Het ondersteunt nu
een breder assortiment instrumenten dan de eerdereMonitoring applicatie, zoals het Trimble SX10 scanning total
station, alle Trimble S Series instrumenten, SPS instrumenten en het Spectra Focus 30/35 total station.

De nieuweMonitoring applicatie ondersteunt alle functies van de eerdere versie van Monitoring. Voor meer
informatie, zie deMonitoring onderwerpen in de Trimble Access Help Help.

De nieuweMonitoring applicatie kan nu worden aangeschaft en geïnstalleerd op Windows apparaten met Trimble
Access 2018.20 of later. Klanten die licenties hebben losgekoppeld van een bedieningseenheid waarop eerder
Monitoring geïnstalleerd was en die dergelijke licenties hebben overgebracht naar een Windows apparaatmet
Trimble Access 2018.20, kunnen de nieuwe versie van Monitoring nu installeren. Klanten die eerdere versies van
Trimble Access (2017 en eerder) gebruiken, kunnen alleen de oudere versie van Monitoring installeren. De nieuwe
versie van Monitoring is niet verkrijgbaar voor Windows CE of WindowsMobile apparaten.

Wegen

Nieuwe functies en kenmerken

Ondersteuning voor 12da bestanden
Als onderdeel van de werkwijze voor het definiëren van een GENIO weg kunt u nu de Trimble Access Wegen software
gebruiken om modellen uit een .12da bestand te extraheren en die aan een nieuw GENIO .mos bestand toe te
voegen. Vervolgens kunt u het nieuwe GENIO bestand gebruiken om de GENIO weg definitie te definiëren. Dat is met
name handig als u geen GENIO bestanden uit de 12d Model software kunt exporteren.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerpModellen uit een 12da bestand extraheren in de Trimble
Access Help.

Verbeteringen

Een Trimble weg vanaf de kaart definiëren
U kunt een Trimble weg nu vanaf de kaart definiëren. Zorg dat er niets op de kaart geselecteerd is en tik op de softkey
Definiëren om een nieuwe Trimble weg te definiëren.

Een GENIO weg vanaf de kaart definiëren
U kunt een GENIO weg nu vanaf de kaart definiëren. Daarvoor moet u een master string uit een GENIO bestand op de
kaart geselecteerd hebben. Tik op op de werkbalk van de kaart en tik daarna tweemaal op de GENIO laag om die
zichtbaar en selecteerbaar temaken op de kaart. Op de kaart selecteert u demaster string zodat die blauw kleurt en
daarna tikt u op de softkeyDefiniëren om een nieuwe GENIO weg te definiëren.
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Strings in GENIO wegbestanden wijzigen
Wanneer u een weg aanmaakt door strings in een GENIO bestand te selecteren, kunt u de string nu een andere naam
geven. In GENIO zijn de namen van strings beperkt tot vier tekens, maar deze beperking geldt niet wanneer u in
Trimble Access de naam verandert. Bij 3D en 5D strings kunt u nu ook het string type wijzigen.

Cut/fill display in the map during road and DTM stakeout
To clarify the behavior when staking a road, themap no longer displays cut/fill values to the road surface. Cut/fill are
only displayed in themap when staking using a DTM with the cut/fill values relative to the DTM. The road cut/fill values
can be seen in the road stakeout screen. Previously the cut/fill value to the road surface was also shown, which could
be confusing especially when a vertical offset was specified for a DTM surface.

Opgeloste problemen
l Verbeterd gedrag bij het draaien van een weg: bij draaien van de weg verdwijnt die niet af en toemeer.

l Wijzigingen in een weg die waren weggedaan, werden opgeslagen: we hebben een probleem opgelost
waarbij wijzigingen die u in een Trimble weg had aangebracht en daarna weggedaan alvorens op te slaan ten
onrechte opgeslagen werden. Dit probleem betrof alleen wegen die op de kaart waren geselecteerd, niet via het
menu.

l Navigeren bij uitzetten van een schuine offset: de dwarsprofiel weergave is nietmeer beschikbaar wanneer
u naar een punt navigeert datmeer dan 3 m verwijderd is bij uitzetten van een schuine offset. In Trimble Access
versie 2018.00 maakten we abusievelijk de dwarsprofiel weergave beschikbaar, maar omdat het doel bijna nooit
op het station is dat wordt uitgezet, was de getoonde informatie onjuist.

l Station of string selecteren bij het bekijken van een weg: we hebben een probleem opgelost waarbij u bij
het bekijken van een weg geen station of string voor een andere weg kon selecteren met behulp van de softkeys.
Dit probleem is erin geslopen in Trimble Access versie 2018.10

l Nieuwe GENIO wegen verschenen niet automatisch op de kaart: wanneer u een GENIO weg aanmaakt,
verschijnt die nu altijd automatisch op de kaart en is die ook selecteerbaar.

l Een GENIO weg bekijken: we hebben de volgende problemen verholpen die optraden bij het bekijken van een
5D string:

l een gedupliceerde hellingwaarde die in de dwarsprofiel weergave verscheen, is verwijderd.

l In bepaalde situaties werd de hellingwaarde voor de andere kant van de weg weergegeven. Dit was een
probleem in de plattegrond en dwarsprofiel weergave wanneer één zijde van de weg uitgraven en de andere
ophogen was. Deze waarde verschijnt nu nietmeer.

Application errors: We have fixed several issues that caused application errors when using or closing the software.
In particular:

l An application error no longer occurs when you review a GENIO file from theDefinemenu and you tap a station
on a string to review. This was an issue only if you selected the Review option before selecting Edit or if the road
was not already layered on in themap. This issue was introduced in Trimble Access version 2018.10.
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l An application error no longer occurs when you delete the start point and then another element in the vertical
alignment of a Trimble road, or when editing the vertical geometry of an additional string in a Trimble road.

l You will no longer see an occasional application error when you attempt to key in a nominal string value for a
GENIO road atReview.

Tunnels

Resolved issues
l Application error: An application error no longer occurs when you delete the start point and then another
element in the vertical alignment of a tunnel, or when editing the vertical geometry of an additional string in a
tunnel.

Mijnen

Opgeloste problemen
l Auto uitzetrapport voor Mijnen: Het Auto uitzetrapport voor Mijnen bevat nu punten voor alle auto
uitzetmethoden.

Ondersteunde apparatuur
De Trimble Access software versie 2018.20 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.

Ondersteunde bedieningseenheden
De Trimble Access software draait op de volgende bedieningseenheden:

l Trimble TSC7 bedieningseenheid

l Trimble T10 tablet

l Ondersteunde tablets van anderemerken

Voor meer informatie over ondersteunde tablets van anderemerken gaat u naar
https://geospatial.trimble.com/product-and-solutions/access en klikt u op Downloads om het bulletin Trimble
Access for Windows Minimum Requirements te downloaden.
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Ondersteunde conventionele instrumenten
Conventionele instrumenten die kunnen worden verbonden met de bedieningseenheid waarop Trimble Access
draait, zijn:

l Trimble SX10 scanner total station

l Trimble VX Spatial Station

l Trimble S Series total stations: S8/S6/S3 en S9/S7/S5

l Trimblemechanische total stations: C5, C3, M3, M1

l Spectra Precision® total stations: FOCUS® 35, 30

l Ondersteunde total stations van anderemerken

Welke functies in de Trimble Access software beschikbaar zijn, is afhankelijk van hetmodel en de firmware versie van
het verbonden instrument. Trimble adviseert het instrument naar de nieuwste beschikbare firmware te updaten voor
gebruik van deze versie van Trimble Access.

Ondersteunde GNSS ontvangers
GNSS ontvangers die kunnen worden verbonden met de bedieningseenheid waarop Trimble Access draait, zijn:

l Trimble geïntegreerde GNSS inmeetsystemen: R10, R8s, R8, R6, R4, R2

l Trimblemodulaire GNSS inmeetsystemen: R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5

l Trimble SPS Series GNSS ontvangers: SPS585, SPS77x, SPS78x, SPS88x, SPS75x, SPS85x, SPS985, SPS985L,
SPS986

l Spectra Precision® ontvangers: SP60, SP80

l S-Max GEO ontvanger

NB – Omdat de SP60 en SP80 ontvangers andere GNSS firmware gebruiken vergelekenmet andere ondersteunde ontvangers,
is niet alle functionaliteit in de Trimble Access software beschikbaar wanneer een SP60 of SP80 ontvanger wordt gebruikt. Voor
meer informatie raadpleegt u de SP60 and SP80 receiver support in Trimble Access.

Trimble kantoorsoftware
l Trimble Business Center

l Trimble SyncManager
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Installatie informatie
Om Trimble Access 2018.20 op een ondersteunde bedieningseenheid te installeren, moet u Trimble Installation
Manager op de bedieningseenheid geïnstalleerd hebben en een Trimble Access software onderhoudscontract
hebben dat geldig is tot 1 Oktober 2018.

Hebt u geen geldige licentie? Dan kunt u de software nog steeds uitproberen
Wij hebben het voor u gemakkelijker gemaakt om de nieuwste versie van Trimble Access uit te proberen. U kunt
Trimble Installation Manager gebruiken om een beperkte demonstratie licentie aan temaken en daarna Trimble
Access 2018.20 op een computer metWindows 10 installeren. Demo licenties zijn beperkt tot het toevoegen van 30
punten per job, maar grotere jobs die elders zijn gemaakt kunnen worden geopend en bekeken. Een demo licentie
maakt verbindingen met GNSS ontvangers en total stations mogelijk gedurende een periode van 30 dagen. Na 30
dagen kunt u alleen “verbinding maken” met de GNSS emulator en handbediende instrumenten.

NB – U kunt alleen een demo licentie voor Trimble Access aanmaken op apparaten waarop nog geen Trimble Access licentie
aanwezig is.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp To try out software in de Trimble Installation Manager Help.

Ondersteunde bedieningseenheden
Voor een lijst van ondersteunde bedieningseenheden, zieOndersteunde apparatuur.

De software installeren
Om Trimble Installation Manager te downloaden en te installeren, verbindt u de bedieningseenheid met het Internet
en vervolgens gaat u naarwww.trimble.com/tim.

Om Trimble Installation Manager op de bedieningseenheid te starten, tikt u op het symbool Zoeken op deWindows
taakbalk en typt u Install. Tik op Trimble Installation Manager in de zoekresultaten om Trimble Installation Manager te
openen. Nadat u de software hebt gestart, voert die automatisch een update uit met de nieuwste wijzigingen en
software release.

Als u al Trimble Access databestanden op een oude bedieningseenheid hebt, kopieert u die van de oude
bedieningseenheid naar demap C:\Trimble Access Install upload folders op de nieuwe bedieningseenheid en
gebruikt u Trimble Installation Manager om de bestanden naar de nieuwste bestandsformaten te converteren;
daarna brengt u ze over naar de juiste Trimble Data mappen op de nieuwe bedieningseenheid.

Voor meer informatie raadpleegt u de Trimble Installation Manager Help.

Upgraden naar een TSC7 vanaf een oudere bedieningseenheid
Om vanaf een oudere bedieningseenheid naar een nieuwe TSC7 te upgraden, kunt u de Trimble Access software
licentie van een oudere bedieningseenheid die een geldig software onderhoudscontract heeft vrijgeven. Nadat uw
dealer de licentie aan uw nieuwe bedieningseenheid heeft toegewezen, kunt u Trimble Access op de nieuwe
bedieningseenheid installeren m.b.v. Trimble Installation Manager. U kunt Trimble Installation Manager ook
gebruiken om databestanden gekopieerd van uw oude bedieningseenheid naar de Trimble Access 2018.20
bestandsversies te converteren en die op de TSC7 te installeren.
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Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp To relinquish software licenses in de Trimble Installation
Manager Help.

Updaten van kantoorsoftware
Wanneer u een upgrade naar versie 2018.20 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 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.

Als u deelneemt, wordt de TSIP software op uw bedieningseenheid geïnstalleerd. Telkens wanneer u de Trimble
Access software start, wordt het Trimble Access logbestand automatisch naar de Trimble server verzonden. Dit
bestand bevat informatie over waar de Trimble uitrusting voor wordt gebruikt, welke software functies in bepaalde
geografische regio's populair zijn en hoe vaak zich problemen voordoen met Trimble producten die Trimble kan
corrigeren.

U kunt 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 uw
bedieningseenheid en verwijdert u de TSIP software.

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

Voor meer informatie
Om de Trimble Access Help op de bedieningseenheid te bekijken, drukt u op de toets op het toetsenbord, of tikt u
op in de Trimble Access software en daarna selecteert u Help.

Om het Trimble Access Help portaal vanaf een computer te bekijken, gaat u naar
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess.

Copyright en handelsmerken

© 2009–2018, Trimble Inc.Alle rechten voorbehouden. Trimble en het logo met globe en driehoek zijn handelsmerken van
Trimble Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Access is een handelsmerk van Trimble Inc..

Voor een compleet overzicht van juridische informatie m.b.t. dit product gaat u naar
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess en klikt u op de koppeling Juridische informatie onder aan de pagina.
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