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In deze tweede editie van dit jaar, vindt u
informatie inzake de werkzaamheden aan de nieuwe
GEOiDX Software suite®.
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®
Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen aan de GEOiDX
Software suite.

Afronding fase Layout
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de fase Layout. In
het thema Layout, zijn ondermeer de volgende noviteiten aan bod
zijn gekomen:
• Nieuwe iconen, logo, splashscreen en informatiescherm. Een
eigentijdse serie van transparante iconen in de formaten 16x16,
32x32 en 48x48 pixels;
• Volledige aanpasbaar snelmenu en linten. U kunt de standaard
layout aanpassen aan uw eigen wensen en behoefte;
• Omzetting van vensters naar panels. Hierdoor kunt u een
panel naar elke gewenste locatie verslepen en de afmetingen zelf
bepalen.

Volgende fase Meetstaat

• Groeperen van meetregels. Naast het gebruik van de bekende codering, waarmee meetregels automatisch gegroepeerd worden, kunt U
meetregels ook handmatig groeperen/de-groeperen.
Vakantiesluiting. GEO is gesloten op de volgende dagen:
• 24 en 25 mei;
• 5 juni;
• 31 juli t/m 20 augustus.
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

In deze fase, komen ondermeer de volgende noviteiten aan bod:
• Definieerbare layouts. U kunt diverse meetstaat layouts
(inclusief instelbare kolomtitels) definieren, opslaan en laden;
• Import van MS Excel bestanden. U kunt MS Excel bestanden
inlezen en deze voorzien van metingen. Beide worden automatisch
dynamisch met elkaar verbonden;

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.
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