GeO Nieuwsbrief
Editie 2/2018 pagina 1 van 1
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
Zoals u ziet, heeft de nieuwsbrief de basiskleur gekregen van
de knoppen in de GEOiDX software suite. Ook onze GEOiDX
folders zijn aan de nieuwe looks aangepast.

GEOiDX Beta versie
De werkzaamheden hebben het punt bereikt, dat wij u vragen
of u binnen afzienbare tijd de beta versie van GEOiDX wilt
testen. Een praktijktest kan namelijk zaken aan het licht
brengen, die wij in onze tests over het hoofd hebben gezien.
De beta versie bevat naast vele verbeteringen ook diverse
noviteiten. Een handleiding is nog niet beschikbaar, maar
onze Supportdesk zal met u door het pakket lopen en waar
nodig een toelichting geven. Via onderstaande link, kunt u zich
aanmelden voor het testen van de beta versie. U ontvangt van
ons bericht, zodra de beta versie aan u ter beschikking gesteld
wordt. Alvast bedankt!
Aanmelden voor de beta versie

GEOiDX Beta versie overzicht
Wij geven u een beknopt overzicht van wijzigingen en noviteiten in de beta versie ten opzichte van GEOiD.
Layout
Zoals u in vorige nieuwsbrieven heef kunnen zien, is de layout
enigzins gewijzigd.
- Knoppen zijn nieuw en ribbons zijn configureerbaar;
- Vensters zijn panels geworden die u kunt verslepen.
Meetstaat
De meetstaat is opgezet zoals in MS Excel met meerdere tabbladen en is supersnel en blijft dat, ook indien u honderden
meetregels hebt opgenomen. Ook kunt u meerdere tekeningen
openen.

- Elke tekening heeft zijn eigen meetstaat, waar tussen u naar believen
kunt kopieren en plakken;
- Extra kolommen zijn toegevoegd, die u ook kunt exporteren naar
bijvoorbeeld MS Excel;
- U kunt meetregels groeperen en groeptotalen zijn direct zichtbaar;
- U kunt net zoals in MS Excel formules gebruiken.
GEOiDX-Menu
Het bekende menu met daarin de meest gebruikte calculatiecodes etc.
- Bevat nu meerdere tabbladen waar tussen u snel wisselt en waar tussen u naar believen kunt kopieren en plakken;
- U kunt nu een standaard waarde aan een cel koppelen, waardoor het
hoeveelheden bepalen aanzienlijk versneld wordt.
Meetfuncties o.a.
- Meet u een oppervlakte + Omtrek, dan kunt u de Omtrek nadien
kopieren en in elke gewenste meetregel plakken;
- U kunt nu ook een oppervlakte van een rechthoek bepalen middels
slechts twee punten;
- U kunt metingen met verschillende schalen op een meetregel combineren.
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.
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