
FRA MARKEN 
TIL KONTORET

Tilpasning 
af Access 
Geoteam 
har forfi net 
Trimble’s 

opmålingsværktøjer i Access, 
således at dine opmålingsdata 
fra marken let eksporteres til 
et kort eller en GIS app.

Nye kodebiblioteker
Geoteam har udviklet kode-
biblioteker, symboler og 
linje signatur, således at du 
nemt kan arbejde med linjer, 
punkter og attributter på en 

nem og intuitiv måde. Du får 
tegnet linjer på din skærm og 
dét du ser, er det du får på din 
tegning eller i dit GIS system.

Trimble Business Center
Med Trimble Business center 
får du adgang til endnu fl ere 
features og redigeringsværk-
tøjer, som hjælper dig med 
at eksportere præcis dét du 
ønsker.

Geoteam Mark
For at alt dette sker skal du 
blot lægge dit eget kodebib-

lioteket eller ”Geoteam Mark” 
på din controller og tilknytte 
den til dit job.

Uendelig mange linjer
Ønsker du en linje tegnet 
vælger du blot én af de 10 
linjemuligheder der er i kode-
systemet. Har du brug for fl e-
re der kan oprettes uendelig 
mange linjer!
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Simpel linjekodning
De enkelte linjetyper (start, 
slut, cirkel, jævn kurve osv.) 
vælges efter at du har valgt 
linjen. 

Derefter vælger du hvad det 
er for en anlægstype/kode 
linje du måler - dette kan gøres 
når du vil - bare det er før du 
afslutter linjen. Her er Linje A 
angivet som bygning. Du skal 
kun angive typen én gang.

Mange linjer på samme tid
Du kan altså arbejde med 
mange linjer af gangen - også 
med samme type om nødven-
digt - og da du kun skal an-
give typen én gang, måler du 
den samme linje med samme 
linjekode hver gang du måler. 

For eksempel LiA, … LiA osv. 
Indtil LiA skal afsluttes. 

Nemmere kan det ikke gøres.

Mål koder
Du kan nemt anvende 
Access geniale og super-
hurtige ”Mål Koder” funktion 
til punkt objekter.

Attributter
Indtast dine attributværdier i 
de forprogrammerede felter 
og drop-down menuer.
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Eksport til DXF på controlleren
Du kan eksportere din opmåling til en simpel 
DXF fi l direkte fra controlleren. Symboler og 
linjer tegnes som du har designet dem og målt 
dem i marken.

Konvertér din opmåling
Med Access app’en FeatureIt konverterer du din 
opmåling så TBC giver dig det ønskede resultat 
vha. det special designede kodebibliotek.

Processér dine målinger i TBC og 
eksportér til GIS
Processér den konverterede opmålingsfi l i 
Trimble Business Center og du får alle linjer og 
symboler tegnet. Dine attributter er gemt og 
alt kan redigeres efter behov. Fra TBC kan du 
eksporterer til GIS for eksempel i Shape forma-
tet. Vil du selv forme dit CAD udtryk eller dine 
GIS oplysninger kan du anvende Trimble’s unikke 
værktøjer hertil. 

Her er opmålingen importeret i Q-GIS. Alle op-
samlede attributter følger naturligvis eksporten 
til GIS.

NEMMERE KAN 
DET IKKE GØRES
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FeatureIt
NEMMERE KAN 
DET IKKE GØRES.
Access FeatureIt
App´en FeatureIt er gratis, men kræver, 
at du holder din Access opdateret.

Læs mere på www.geoteam.dk/featureIt

 Trimble Business Center (TBC)
Kontakt os for en pris på
TBC Complete med mulighed for 
processering af kodetabeller.

Geoteam A/S
Energivej 34
2750 Ballerup
CVR: 28848633
Telefon: +45 77 33 22 33
landmaaling@geoteam.dk 

Geoteam’s kodebiblioteker
Geoteams kodebiblioteker kan du hente 
gratis på vores hjemmeside: 

www.geoteam.dk

TBC Complete med mulighed for 
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