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In deze vierde en laatste editie van dit jaar, vindt u
informatie inzake de werkzaamheden aan de nieuwe
GEOiDX Software suite. Verder een vakantiemededeling
en onze Kerst- en Nieuwjaarsgroet.
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
In onze vorige nieuwsbrief, hebben wij u al een impressie gegeven van de opvolger van GEOiD genaamd GEOiDX. In deze
nieuwsbrief benoemen wij nog een aantal noviteiten.
• (Deel)Vensters worden panels. U zult vensters in GEOiDX kunnen vastzetten, maar ook kunnen verplaatsen naar bijvoorbeeld
een tweede beeldscherm. Zo kunt u bijvoorbeeld de meetstaat
naar een ander beeldscherm verslepen, om meer ruimte voor het
Meetvenster te creëren.
• Verschillende weergave modi. U kunt aangeven, of u in de
meet-, rapport- of presentatiemodus wilt werken. Dit scheelt
voor u het wisselen tussen diverse vensters. U krijgt bovendien
functies aangeboden, die toegespitst zijn op de modus waarin u
op dat moment werkt.
• Templates voor meetstaten. U kunt diverse meetstaatindelingen maken en opslaan. Zo kunt u bijvoorbeeld een meetstaat
voor BVO’s of een meetstaat voor kozijnen maken, elk met een
eigen indeling en deze hergebruiken in andere projecten.
• GEOiD-Menu ook in tabelvorm. U kunt het GEOiD-Menu in de
huidige vorm behouden, of u kiest voor een weergave als tabel
met de mogelijkheid om de inhoud sneller te kunnen wijzigen.
• Schaalbare symbolen. U kunt symbolen maken volgens de
bekende CAD methode (danwel importeren) of uw huidige symbolen als png bestanden gebruiken en deze weer opnemen in uw
GEOiD-Menu’s;
• Vergaande integratie met MS Excel. Hierover meer in een
volgende nieuwsbrief.

Uw licentie vernieuwen voor het
einde van het jaar?
Wilt u uw GEOiD licentie(s) voor het einde van het jaar
vernieuwen? Stuurt u ons dan even een berichtje, of bel ons
tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.45 uur op (+31) 026-3619900.

En het aantal GEOiD gebruikers is ook in
2016 weer gegroeid!
Wij verwelkomen de volgende nieuwe relaties, danwel relaties die
wederom onze producten hebben aangeschaft. Dank u wel voor het in
ons gestelde vertrouwen!
Afbouwbedrijf Dick Boelsz B.V. te Volendam (NL)
Bolton Bouw te Zegveld (NL)
DAS Bouwsystemen B.V. te Waalwijk (NL)
De Isolatiespecialist te Moerkapelle (NL)
Dolmans Groep te IJsselstein (NL)
G.J. Bode Bouwkostenadvies & Projectmanagement te Driebruggen (NL)
Gebr. Stijsiger V.O.F. te Schoonrewoerd (NL)
IAA Architecten B.V. te Enschede (NL)
IBIS te Rotterdam (NL)
KamphuisSchaufeli bouw- en kostenmanagement te Enschede (NL)
Katwijkse Bouwmaatschappij K.B.M. te Katwijk Z.H. (NL)
PK – Program Kostensupport B.V. te Culemborg (NL)
Smid & Hollander Dakbouw B.V. te Groningen (NL)
Snoeren Bouwmanagement B.V. te Dongen (NL)
Strukton Worksphere B.V. te Utrecht (NL)
Wam en Van Duren Bouwgroep te Winterswijk (NL)

Kerst- en nieuwjaarsgroet
GEO heeft vakantiesluiting vanaf vrijdag 23 december tot maandag 9
januari 2017. Het GEO team wenst u een fijne Kerst en een veilige Nieuwjaarswisseling toe. Wij hopen u ook in 2017 weer, in goede gezondheid te
mogen begroeten.
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 iets 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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