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In deze eerste editie van dit jaar, vindt u
informatie inzake de werkzaamheden aan de nieuwe
GEOiDX Software suite® en een unieke GEOiD aanbieding.
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

Nieuwe meetstaat
GEOiDX Software suite®
Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen aan de GEOiDX
Software suite en wel over de afronding van de implementatie van
een nieuwe CAD kernel en aanvullende informatie over de nieuwe
meetstaten.

Het kunnen openen van meerdere tekeningen in GEOiDX heeft tot
gevolg, dat u ook tegelijkertijd meerdere meetstaten kunt openen danwel handmatig definiëren 2*). Bijvoorbeeld een aparte meetstaat voor
kozijnen, vloeren, plafonds, wanden etc, inclusief de mogelijkheid om
data tussen de diverse meetstaten te hergebruiken.

Nieuwe CAD kernel
De nieuwe CAD kernel biedt ons in tegenstelling tot de oude meer
mogelijkheden, om voor u sneller zaken op twee- én driedimensionaal gebied te verwezenlijken. De multicore eigenschappen
van GEOiD kunnen in GEOiDX met de nieuwe CAD kernel veel
beter benut worden, waardoor er een aanzienlijke verbetering in
de performance merkbaar is. Hierdoor is het mogelijk geworden
om in GEOiDX meerdere bouwtekeningen te laden 1*). U kunt op
deze manier, eenvoudig metingen van diverse bouwtekeningen
met diverse schalen combineren. De nieuwe CAD kernel biedt u
ook een zeer uitgebreide bibliotheek met aanvullende CAD (teken)
functies, die wij in de twee meest uitgebreide versies van GEOiDX
zullen aanbieden.
De nieuwe CAD kernel is inmiddels geïmplementeerd.
1*) GEOiDX gebruikt een
krachtige nieuwe CAD kernel,
die het laden van meerdere
bouwtekeningen mogelijk maakt.
De geladen
bouwtekeningen worden elk
onder hun eigen Tab getoond.

2*) Gegroepeerde meetregels voorzien van uw
eigen kleur en totalen en de mogelijkheid om meerdere meetstaten per tekening op te nemen met een
door u ingegeven naam.

Calculatiebladen
GEOiDX biedt u de mogelijkheid, om dezelfde formules te gebruiken
zoals u die gewend bent in MS Excel 3*). Samen met de vrij definieerbare kolommen, opent zich voor u een scala aan mogelijkheden. Let wel
inclusief een dynamische koppeling met dat wat u gemeten hebt, dus uw
alfanumerieke informatie blijft te allen tijden grafisch reproduceerbaar
en andersom!
3*) GEOiDX gebruikt dezelfde
formules als in MS Excel. In dit
voorbeeld zijn de kolomtitels
weergegeven zoals in MS
Excel, terwijl u in GEOiDX elke
kolom een eigen naam kunt
geven.
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Unieke GEOiD aanbieding!

Vakantiesluiting. GEO is gesloten op de volgende dagen:
• Gedurende de mei vakantie van 30 april t/m 4 mei.

Met de komst van de Lente, dagen wij u uit om een ei te leggen
over de uitbreiding van het aantal GEOiD licenties binnen uw organisatie. Want alle zeilen moeten weer bijgezet worden, maar de
financiele mogelijk-heden zijn zo kort na de (bouw)crisis nog niet
overal ruimschoots aanwezig. Graag maken wij voor u een op maat
aanbieding, die u niet zult kunnen weerstaan. Benieuwd? Bel ons
even of stuur ons een e-mail met uw vraag.

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.

U laat deze kans toch niet lopen? Telefoon (+31) 26 3619900 of email info@geo-instrument.com.

Onze ondersteuning aan u
Daar waar steeds meer bedrijven werken met tickets, om uw
vragen te beantwoorden, is GEO wat dat aangaat old school. U én
uw ICT dienstverlener ervaren de rechtstreekse benaderbaarheid
en directe opvolging als zeer prettig. Onze zeer deskundige Supportdesk staat dagelijks voor u klaar, om uw technische vragen te
beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.

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 2018, Alle rechten voorbehouden

Telefoon (+31) 26 3619900 of e-mail support@geo-instrument.com
Indien gewenst kunt u uw vragen ook online stellen, via de live
chat!
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