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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.

Nieuwe hardware ondersteuning

Trimble R12 GNSS ontvanger
Trimble Access versie 2019.10 ondersteunt de nieuwe Trimble R12 GNSS ontvanger met Trimble ProPoint™ GNSS
technologie.

Spectra Geospatial SP90m GNSS ontvanger
Trimble Access versie 2019.10 ondersteunt de Spectra Geospatial SP90m GNSS ontvanger.

Rusnavgeoset FAZA2 GNSS receiver
Trimble Access version 2019.10 supports the Rusnavgeoset FAZA2 GNSS receiver, which is only sold in Russia.

Nieuwe functies en verbeteringen

Flexibel volgen van GNSS-signalen
Trimble Access versie 2019.10 bevat wijzigingen in demeetmethode instellingen voor het volgen van GNSS-signalen
op de basis en rover ter ondersteuning van de flexibele signaalbeheerfuncties van de Trimble ProPoint GNSS
engine. Dit levert posities van inmeetkwaliteit op bij gebruik van elke combinatie van GNSS-constellaties en -signalen.

xFill nu ondersteund voor niet-GPS RTK metingen
Als de verbonden GNSS ontvanger GNSS firmware versie 6.00 of later heeft, kunt u nu xFill gebruiken wanneer u
elke willekeurige combinatie van GNSS satellieten volgt. Toepasselijke ontvangers zijn de nieuwe Trimble R12
ontvanger, of als u een bestaande ontvanger hebt die u hebt ge-upgrade naar GNSS firmware versie 6.00 of later.
Controleer of uw ontvanger over de juiste firmware en opties beschikt voordat u het volgen van GPS-signalen in een
RTK meting uitschakelt. Als de ontvanger GNSS firmware versie 5.10 t/m 5.43 heeft, moet de ontvanger GPS of
BeiDou satellieten volgen om xFill te kunnen gebruiken.

Ondersteuning voor nieuwe Trimble polygoon set met twee inkepingen
Trimble Access ondersteunt de nieuwe Trimble polygoon setmet twee inkepingen. De Trimble polygoon
prismabasis heeft twee inkepingen:

l De S inkeping correspondeertmet de onderste inkeping op een Trimble VX of S Series instrument, of een
Spectra Geospatial FOCUS instrument.

l De SX inkeping correspondeertmet de inkeping op een Trimble SX10 scanner total station.



De Trimble polygoon setmet één ongelabelde inkeping is gelijk aan de S inkeping op de polygoon setmet twee
inkepingen.

Wanneer u de doel hoogte naar de inkeping op een Trimble prismabasis meet, tikt u op in het scherm Doelen en
selecteert u de juiste methode van meten:

l Selecteer S inkepingwanneer u naar de inkeping van de polygoon setmet één inkeping meet, of naar de S
inkeping op de polygoon setmet twee inkepingen.

l Selecteer SX inkepingwanneer u naar de SX inkeping op de polygoon setmet twee inkepingen meet.

Bij traverseren met een Trimble SX10 scanner total station en de polygoon setmet twee inkepingen, kunt u nu
"hoogten naar voren verplaatsen" door SX inkeping als de doel hoogtemethode te selecteren.

NB – De S inkepingmeetmethode vervangt deOnderste inkepingmeetmethode van eerdere versies van Trimble Access. De
SX inkepingmethode vanmeten is nieuw in Trimble Accessversie 2019.10.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp Prisma hoogte in de Trimble Access Help.

LandXML buisnetwerken
U kunt nu buisnetwerk data uit een LandXML bestand weergeven, controleren en uitzetten. Buisnetwerk LandXML
bestanden bevatten buizen en constructie (mangat) data. Bij het bekijken van een buis of constructie (mangat) kan de
LandXML data informatie bevatten zoals meerdere buisbodems, buislengten, -hellingen en -diameters. Bij het
uitzetten van een mangatmetmeerdere buisbodems zet u het Formaat uitzetdelta's opMangat buisbodems
uitzetten, zodat Trimble Access demeerdere buisbodems uit het LandXML bestand leest en extra ontwerphoogten
met bijbehorende verticale offsets en bijgewerkte uitgraaf/ophoog waarden levert in het scherm Bevestig uitzet
delta's. Zet Code als uitgezet opOntwerpbestand attributen om de attributen uit het LandXML bestand bij het
als-uitgezet punt vast te leggen.

Symbool 'vergrendeld' op projecten die de gebruiker niet kan openen
Het symbool 'vergrendeld' verschijnt nu op projecten die aan de gebruiker toegewezen zijn en die hij gedownload
heeft, maar niet kan openen omdat aan de gebruiker geen Connect Business voor Trimble Access abonnement is
toegewezen. Gebruikers zonder Connect Business voor Trimble Access abonnement kunnen maar met één project
werken. Om een abonnement aan te vragen, neemt u contact op met uw projectbeheerder.

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.
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Opgeloste problemen
l Favorieten en functies: we hebben een probleem opgelost waarbij de software de Favorieten en functietoets
instellingen die u eerder in de software had geconfigureerd soms niet onthield.

l DXF-bestanden: we hebben de volgende problemen met DXF-bestanden opgelost:

l DXF-bestanden die blokken bevatten gedefinieerd met een omgeklapte x-as, of blokken ingevoegd met
geëxtrudeerde definities en rotaties worden nu correct weergegeven.

l DXF-bestanden die entiteiten bevatten die geen ingestelde uiteinden hebben maar binnen een blok zijn
ingevoegd, worden nu correct weergegeven.

l DXF-bestanden die gesloten driehoek 3D vlakken bevatten waarvan de 1e en 4e hoeken gelijk zijn, worden nu
als oppervlak driehoeken op de kaart weergegeven. Voorheen werden alleen gesloten driehoek 3D vlakken
waarvan de 3e en 4e hoek gelijk waren als oppervlak driehoeken weergegeven.

l Entiteiten in DXF-bestanden die de TrimbleName definitie gebruiken worden nu gerespecteerd. Voorheen
werden alleen entiteiten die de TRIMBLENAME definitie gebruikten gerespecteerd.

l LandXML bestanden: we hebben een probleem opgelost waarbij soms een onjuiste kleurindex voor de
oppervlak weergave werd gebruikt.

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.

l GPS Zoeken: we hebben de volgende problemen met GPS Zoeken opgelost:

l Als u op Reset tikte om de relatie tussen de GPS- en lokale posities te wissen en opnieuw te berekenen,
voerde de software somsmaar een gedeeltelijke reset uit en was GPS nietmeer beschikbaar.

l De software bleef nieuwe posities aan de GPS Zoeken oplossing toevoegen nadat u hetmenu Instrument
functies had gebruikt om GPS Zoeken uit te schakelen.

l Een probleem met de gemeldeGNSS latentie in het scherm GPS Zoeken. De latentie wordt nu correct
berekend uit het tijdstempel van de laatst bruikbare positie verkregen van de GNSS ontvanger die wordt
gebruikt. Dit vergroot op zijn beurt weer het aantal posities geaccepteerd in de GPS Zoeken oplossing en kan
de tijd die GPS Zoeken nodig heeft voordat het klaar is verkorten.

l TDL450 radio's: bij het verbinden met en configureren van TDL450 radio's toont de software nu alle
beschikbare werkstanden, niet alleen die van Trimble.

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

l er verschijnt geen applicatiefoutmeer wanneer u een LandXML bestand bekijkt dat sets van CgPoint
elementen bevat die alleen een verwijzing naar de feitelijke punten bevatten.
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Buisleidingen

Nieuwe functies en verbeteringen

Buisleidingen instellingen op kantoor configureren
U kunt nu demeeste Buisleidingen instellingen op kantoor configureren met behulp van Trimble SyncManager. Het
tabblad Buisleidingen in het scherm Project eigenschappen bevat dezelfde opties als die in het scherm
Buisleiding opties in Trimble Access, behalve de instellingen Berekende waarden als attributen toewijzen en
Strengenkaart ID standaarden. Het tabblad Buisleidingen in Trimble SyncManager biedt ook demogelijkheid de
Strengenkaart opties op projectniveau in te stellen, wat verzekert dat op alle bedieningseenheden dezelfde
strengenkaart velden worden gebruikt.

Wanneer een nieuw Buisleidingen projectmet de bedieningseenheid wordt gesynchroniseerd, wordt er een job
sjabloon aangemaakt van de Buisleidingen instellingen in Trimble SyncManager, zodat jobs snel en gemakkelijk op de
bedieningseenheid kunnen worden aangemaakt.

Voor meer informatie raadpleegt u de Trimble Sync Manager Help.

Stuklijst bestanden met de master set samenvoegen via de cloud
Het nieuwe scherm Stuklijst bestanden synchroniseren in Buisleidingen biedt veldploegen demogelijkheid
geactualiseerde stuklijst en strengenkaart bestanden naar de cloud te uploaden, om die samen te voegen met de
master set bestanden van het project. Veldploegen zullen deze functie typisch aan het einde van elke werkdag
gebruiken. Andere wijzigingen in het project plus job data worden tegelijkertijd ge-upload.

Op kantoor worden de wijzigingen uit het veld samengevoegd met demaster set van stuklijst bestanden met behulp
van de functie Stuklijst bestanden samenvoegen in Trimble SyncManager. Nadat de updates van alle veldploegen
zijn samengevoegd, kunnen veldploegen het scherm Stuklijst bestanden synchroniseren gebruiken om de
bijgewerkte set stuklijst bestanden aan het begin van de volgende werkdag te downloaden.

Trimble Access software versie 2019.10 publicatie informatie | 4

https://help.trimblegeospatial.com/SyncManager/


NB –

l Zodra het project voor de eerste keer naar de bedieningseenheid is gedownload, moet u updates naar de cloud verzenden,
of de nieuwste master set stuklijst bestanden downloadenmet behulp van de functie Stuklijst bestanden
synchroniseren in de Buisleidingen app.

U moet niet de optieUpload of Download in het scherm Projecten of Jobs van Trimble Access gebruiken om een
Buisleidingen project te synchroniseren nadat het project voor de eerste keer naar de bedieningseenheid is gedownload.
Met deze functies worden weliswaar projectbestanden inclusief Buisleidingen bestanden ge-upload of gedownload, maar
deze opties verplaatsen bestanden niet in of uit deUpload of Downloadmappen in de Tallymap, wat betekent dat de
laatste wijzigingen in de stuklijst en strengenkaart bestanden niet worden overgebracht. Alleen de functie Stuklijst
bestanden synchroniseren upload stuklijst en strengenkaart bestanden naar de cloud en nadat de ge-uploade
wijzigingen op kantoor zijn samengevoegd, wordt de nieuwste master set stuklijst bestanden gedownload.

l Bedieningseenhedenmoeten een geldige Trimble Access software onderhoudsgarantie hebben om deze op de
bedieningseenheid te synchroniseren.

Voor meer informatie raadpleegt u het onderwerp Stuklijst en strengenkaart updates uit het veld
samenvoegen in de Trimble Access Help.

Opgeloste problemen
l Uitsluitingszones: de positie van de uitsluitingszone verandert niet meer op de kaart bij wisselen tussen Inmeten
Algemeen en Buisleidingen.

Wegen

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

l De software geeft geen foutmelding meer weer bij het uitzetten van een weg en ergens op de kaart in het
meetscherm tikken. Dit was alleen een probleem bij het uitzetten van een Trimble weg en bij gebruik van de
traditionele menuoptie om de uitzetmethode te selecteren.

l De software geeft geen foutmelding meer weer bij het laden van de weg als de naam speciale tekens bevat zoals
#, & of [.

l De software geeft geen foutmelding meer weer wanneer u het tikken-en-vasthouden menu probeert te openen
bij het definiëren van een LandXML weg vanaf de kaart.
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Ondersteunde apparatuur
De Trimble Access software versie 2019.10 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 64-bits bedieningseenheden:

l Trimble TSC7 bedieningseenheid

l Trimble T7 of 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/trimble-access en klikt u op Downloads om het bulletin
Trimble Access for Windows Minimum Requirements te downloaden.

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 Trimble SPS Series total stations

l Spectra®Geospatial 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: R12, R10, R8s, R8, R6, R4, R2

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

l Trimble SPS Series GNSS Smart antennes: SPS585, SPS785, SPS985, SPS985L, SPS986
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l Trimble SPS Series modulaire GNSS ontvangers: SPS85x

l Trimble Alloy GNSS referentie ontvanger

l Spectra Geospatial ontvangers: SP60, SP80, SP90m

l FAZA2 GNSS ontvanger

l S-Max GEO ontvanger

NB –

l Trimble Access 2019.xx ondersteunt de SPS986 tilt compensatie modus niet. Bij het starten van eenmeting wordt de tilt
compensatie in de SPS986 ontvanger uitgeschakeld.

l Omdat de Spectra Geospatial ontvangers andere GNSS firmware gebruiken vergelekenmet andere ondersteunde
ontvangers, is niet alle functionaliteit in de Trimble Access software beschikbaar wanneer een Spectra Geospatial
ontvanger wordt gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de Spectra Geospatial receiver support in Trimble
Access.

Trimble kantoorsoftware
l Trimble Business Center

l Trimble SyncManager

Installatie informatie
Om Trimble Access 2019.10 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 Mei 2019.

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 2019.10 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.
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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 2019.10
bestandsversies te converteren en die op de TSC7 te installeren.

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 2019.10 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
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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

© 2019, 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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