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Vi ønsker at informere dig, som administrator i organisationen Trimble 

Connected community, om nogle af de kommende ændringer, som kan forårsage 

forbindelsesproblemer til Trimble tjenester, på din Trimble controller. 

Baggrund 

Microsoft har annonceret en ny politik for Certificate Authorities (CAs) der betyder, at brugen af 

SHA1-algoritmen i SSL og kodesignering certifikater, udgår til fordel for SHA2. Den ældre version 

(SHA1) er kendt for, at være usikker og udløber derfor d.7 juli  2016. 

Trimble tager kommunikation og data sikkerhed meget alvorligt. Efter d. 7 juli 2016, kan vi ikke 

længere understøtte AccessSync eller Equipment Manager på en enhed, som ikke understøtter 

SSL-certifikater, signeret ved hjælp af SHA-2/SHA-256 algoritmerne. Disse ændringer betyder også, 

at internet sider, der leveres via en sikker forbindelse, ikke vises i Internet Explorer. Hvis din enhed 

ikke understøtter SHA-2 vil den fortsætte med at fungere og software (såsom Trimble Access) vil 

stadig køre i de fleste tilfælde. 

Nogle enheder har opdateret operativsystemet, så det understøttes af SSL certifikater signeret ved 

hjælp af SHA-2/SHA-256 algoritme. For at undgå forbindelsesproblemer med disse enheder 

anbefales det, at denne opdatering anvendes så hurtigt som muligt. 

Hvilke landmålings enheder er berørt? 

• TSC3/Slate/T41 og Geo7 controllere, anbefaler vi, at du opgraderer operativsystemet 

til nyeste version, der tilføjer understøttelse af SSL certifikater ved hjælp af SHA2/SHA-256 

algoritme. 

  

Handling kræves!- opgrader OS til nyeste version for at undgå udfald fra 7. juli 2016. 

 

 

•   

Platform Minimum OS 

with SHA2 

support 

OS available from 

TSC3 3.0.3.0 http://www.trimble.com/Survey/tsc3.aspx 

  



   

Geo7x 6.7.16.0 
http://www.trimble.com/Survey/Trimble-

Geo-7x.aspx 

Slate/T41 1.0.10.0 
http://www.trimble.com/Survey/slate-

controller.aspx 

 

   

   

   

• AccessSync service på TSC2, TCU og GeoXR controllerne vil blive stoppet efter 7. juli 

2016. Operativsystemet på controllere, understøtter kun SHA-1 sikkerhedsalgoritme, og 

ikke de nyere algoritmer. Det betyder, at vi fra 7. juli, 2016 ikke er i stand til at levere en 

sikker forbindelse, til disse enheder, til at kommunikere med vores AccessSync servere.  

• Trimble Tablet er ikke påvirket af dette problem.  

 

For yderligere oplysninger, henvises til www.Trimble.com/SHA2 . 

 

 

 

 

 

 
 


