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In deze eerste editie van dit jaar, vindt u
informatie inzake de werkzaamheden aan de nieuwe
GEOiDX Software suite®, als ook informatie met betrekking tot een update voor de huidige versie.
Like ons op

Facebook!

De GEOiD COL-Server. Flexibel gebruik van de GEOiD
Software suite op elke gewenste werkplek ook in de Cloud!
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw
situatie.
> Download het dokument GEOiD in een netwerk

GEOiDX Software suite®
De werkzaamheden aan de GEOiDX Software suite vorderen
gestaag. Wij hopen u in een volgende nieuwsbrief verder te kunnen informeren.

Update van GEOiD versie 8.4.0.0 build
1232&1264
In deze update zijn drie zaken aan bod gekomen:
• Een geheugenlek is opgelost. Tijdens werkzaamheden aan
GEOiDX, is een geheugenlek in GEOiD ontdekt. Het geheugenlek deed zich voor bij het laden van een tekening en tijdens het
in- en uitzoomen;
• Meetstaat snelheid is verhoogd. De meetstaat bleek langzaam te worden voor tekeningen met meer dan 700 meetregels
(inclusief subregels);
• Onbedoelde scrollen na meetstaatbewerking verholpen. Na
het bewerken van een meetregel scrolde de meetstaat naar de
eerste meetregel. Dit euvel is verholpen.

Heeft ook u interesse in een gratis online-instructie? Neemt u dan even
contact op met onze Supportdesk, bereikbaar tijdens kantooruren tussen
8.45 en 16.45 uur:
Telefoonnummer: +31-26-3619900
E-mail: support@geo-instrument.com
Wilt ook u de GEOiD Software suite uitproberen? Dat kan gratis! GEO
biedt u de mogelijkheid, om de GEOiD Software kosteloos twee weken
uit te proberen. Hebt u meer tijd nodig, dan is dat geen probleem. Neemt
u even contact met ons op, voor de mogelijkheden die passen bij uw
situatie.
GEOiD software downloaden
Met vriendelijke groet,
GEO Instrument, pionier in praktische oplossingen
Stelt u geen prijs meer op de ontvangst van onze nieuwsbrief, dan kunt u
zich hier afmelden.
© GEO Instrument 2017, Alle rechten voorbehouden

Behoefte aan online-instructie neemt
toe.
Het afgelopen jaar en ook de eerste maand van het nieuwe jaar,
mochten wij ons verheugen op een groeiende belangstelling
voor onze online instructies. De groeiende belangstelling is mede
te danken aan de laagdrempeligheid ervan. De online-instructies
zijn namelijk gratis en kunnen het hele jaar door aangevraagd
worden. De belasting voor uw organisatie is minimaal, terwijl uw
medewerkers het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen.

BAKENBERGSEWEG 116, 6814 ML, ARNHEM, NEDERLAND, TEL +31 26 3619900, E-MAIL INFO@GEO-INSTRUMENT.COM, WEB WWW.GEO-INSTRUMENT.COM,

