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In deze derde editie van dit jaar, vindt u
informatie inzake de werkzaamheden aan de nieuwe
GEOiDX Software suite® en over de digitizers van GTCO/
Calcomp.
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 en wel over de afronding van de fase Meetstaat.

Afronding fase Meetstaat
Het zeer belangrijke component Meetstaat is nagenoeg gereed.
Wij zijn trots u over een aantal zaken te mogen berichten, die
daarin aan bod zijn gekomen:
• Definieerbare kolommen en inhoud die geëxporteerd kan
worden! U kunt zelf de kolomnaam en het soort kolom bepalen
als ook de relatie met andere kolommen. De bekende standaard
meetstaat zal ook meegeleverd worden;
• U kunt op elke kolom een filter plaatsen. Dus ook op de door u
zelf gedefinieerde kolommen!;
• Groeperen/dé-groeperen van resultaatregels inclusief
geautomatiseerde totalisering.U kunt door deze functie resultaatregels clusteren, bijvoorbeeld op basis van de calculatiecode
en groepen voorzien van een unieke kleur, overeenkomstig de door
u gebruikte kleurcodering;
• Metingen kopieren. U kunt nu bijvoorbeeld ook de automatisch
bepaalde omtrek direct hergebruiken op elke gewenste regel,
middels de kopieer en plak functie. Gekopieerde objecten blijven
verbonden met de oorsprong, zodat bij een wijziging van de oorsprong automatisch de gekopieerde objecten worden aangepast. U
kunt de koppeling met de bron desgewenst verbreken;

• Sub-resultaatregels worden alleen aangemaakt indien een cel meerdere waardes bevat. Hierdoor blijft de grootte van de meetstaat beperkt
en dat komt de snelheid van de meetstaat zeer ten goede!;
• Cellen die waarden bevatten kunnen voortaan gewijzigd worden
middels een dubbel klik met de muis of de functietoets F2 zoals in
MS Excel. Om de consistentie met betrekking tot gekoppelde grafische
objecten te behouden, is besloten om de huidige methode te handhaven
indien een cel gemeten waarden bevat;
• Het gebruik van formules zoals in MS
Excel! U kunt desgewenst formules zoals
in MS Excel gebruiken. Deze mogelijkheid
is met name zeer interessant, indien u zelf
kolommen definieert.
Voorbeeld van een definieerbare kolom met gebruik van uw eigen
formule.
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GEOiDX Software suite®

Tot eind december 2017 zijn er nog slechts 7 Super L 3036 digitizers beschikbaar, dus grijp nu uw kans op dit geweldige aanbod!

De nieuwe functies zijn positie gerelateerd en vindt u onder de
rechter muisknop. Dus met het intuïtieve zit het wel snor!

De Super L serie met de aanwijs-opties
(Inzet).

Voorbeeld van gekleurde en gegroepeerde
resultaatregels herkenbaar aan de Plus
(+ teken betekend dat de resultaatregels
ingeklapt zijn) en de Min (- teken betekend
dat de resultaatregels uitgeklapt zijn) in de
meest linker kolom.

Vakantiesluiting. GEO is gesloten op de volgende dagen:
• 23 december t/m 7 januari.
Na het project Meetstaat starten wij met de vervanging van het 3D
CAD-component waarover later meer.

GTCO/Calcomp digitizers
De aantrekkende economie, resulteert in een toenemende belangstelling voor digitizers van deze internationaal bekende NoordAmerikaanse digitizer producent. GEO levert deze digitizers aan
Nederlandse en Belgische bedrijven.
GEO heeft haar website uitgebreid met een sectie interactieve
Whiteboards, neemt u gerust eens een kijkje.
Namens de producent mogen wij u de Super L 3036 aanbieden met
een korting van 25% en twee jaar garantie op onderdelen. De aanbieding heeft te maken met het feit, dat de Super L uitgefaseerd
wordt ten gunste van de Drawingsboard VI serie.

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
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