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 Bruk TCC ( Trimble Connected Community ) 
direkte

 Bruk TBC ( Trimble Business Centre ) direkte

 Bruk TCC Explorer (jobb i Windows utforsker
miljøet, som du allerede kjenner)

Tre forskjellige måter å overføre

data mellom felt og kontor !

Dataflyt og muligheter med TCC



 Første valg er å bruke TCC direkte.

 Gå til: https://www.myconnectedsite.com

 Gi inn:

– Bruker ID

– Organisasjon

– Passord

Bruk TCC Direkte

https://www.myconnectedsite.com/


TCC Direkte

Naviger til ‘file page’, og finn brukeren og måleboka du 

vil sende data til

Bruker

Målebok



TCC Direkte – i felt
Gå til Trimble ACCESS hovedmeny, og trykk på ‘bruker

informasjon’

Tast inn bruker, passord o.l og press “Next” 

Innloggingen startes
..og når du er ferdig, velger du 

hvilken ‘site’ du vil bruke
Avslutt innloggingen

ved å klikke på “Finish”



TCC Direkte

Tilbake i hovedmenyen, trykker du på

“Sync” knappen Synkroniseringen starter

‘Site’n du kobler

deg opp mot

Bruker



 Den andre muligheten er å bruke TBC direkte.

 Start TBC

Bruk TBC



Bruk TBC

Fra ‘Trimble ACCESS Services’, velger du riktig ‘site’
Velg din ‘site’Aktiver så ‘File Upload’



 Den tredje muligheten kan være å bruke
TCC utforsker

 TCC utforsker lar deg ‘speile’ den valgte
mappen på TCC til din PC/Server

 Så i stedet for å logge inn på TCC eller TBC 

hver gang du vil laste opp data, kan du 

simpelthen jobbe på PC’n. Hver endring i
pc-mappen blir så ‘speilet’ til TCC (og
hver endring i felt, blir speilet inn til
pc’n via TCC)

Bruk ‘TCC Explorer’



Bruk TCC Explorer

Høyreklikk på mappen, og du vil få opp en TCC 

Explorer meny



Trimble 

Access 

Services



TBC Services - tjenester

 Lag TCC Sites

 Oversikt over Trimble Access enheter

 Send filer til Felt

 Konvertér jobbfiler til nyere versjoner



Skap nye ‘Site’s



Registrerte enheter



Last opp filer



Konvertér filer



Spørsmål?


