
Access 2018 tips og triks!



Maler

• Sett opp predefinerte
maler. 



• Oppsett for standard 
UTM32 med NN2000 
geoidemodell

Maler



Endre vinkler til Gon



• Internettoppsett: oppsett 
for internett-tilkobling via 
SIM-kort/Wifi

• GNSS-kontakt: Oppkobling 
mot VRS

• Auto-koble: Bestemmer 
hvilket instrument 
måleboken skal automatisk 
koble til. 

• Radioinstillinger: 
Radioinstilling for tilkobling 
mot totalstasjon

Koblinger



• Bluetooth: Tilkoblinger via 
Bluetooth for ulike 
instrument, Rover, Base
ekkolodd, laser etc.  

• Tilleggs-GPS: For eksterne 
GPS enheter for prismesøk. 
Lite i bruk nå.

• Wifi: Wifi-tilkoblinger til 
f.eks SX10 Skanning 
totalstasjon. 

Koblinger



Hvordan sette opp en CPOS målestil



• MålestilerCPOSRover
oppsett. 

• Skroll ned og huk av for 
tilgjengelige GNSS signaler. 

Oppsett for GNSS signal



Sette automatisk valg av mountpoint (CPOS)



• https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-32914

Stilark for eksport

https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-32914


Favoritter

▪ Velg de favorittene du ønsker ved å klikke på stjernen. Velg 
som funksjonstast, favorittskjerm eller begge. 



Legge til bakgrunnskart

▪ Bakgrunnskart legges inn i måleboken som aktivt kart. 
▪ Kan legge inn jobbfiler eks DXF, IFC
▪ Bakgrunnskart legges inn som georeferert bildefil.

▪ Last ned bildefilen på www.kartportal.no  Gislink
▪ Zoom inn til ønsket området og klikk på «Import, lagre og del» fanen. Klikk så 

på «eksport». Last ned filen i det formatet du ønsker, JPEG, PNG, TIFF osv, huk 
av på «inkluder georefererte data». Jeg pleier å velge GEOTIFF. Klikk «vis bilde» 
for å laste ned

http://www.kartportal.no/


Legge til bakgrunnskart
▪ Klikk på aktiv kart  legg til finn filen din i utforsker 

Sørg for at den er huket av  åpne jobben din. 



Legge til bakgrunnskart

▪ Da er filen importert, og ligger som bakgrunnskart. Man 
kan velge alt fra matrikkelkart til flyfoto på GISLINK. Det er 
lurt å zoome godt inn for å ha med detaljer, og heller ha 
flere kartfiler i måleboken. 



IFC/BIM modell i målebok

▪ Samme fremgangsmåte som å legge til bakgrunnskart.  



▪ Aktiv når det er stiplet firkant rundt «haken»
▪ Lagvis kart, kan velge forskjellige lag

IFC/BIM modell i målebok



IFC/BIM

▪ Kan velge trådramme eller heltrukket. På heltrukket kan 
man også velge gjennomsiktighet



IFC/BIM

▪ Trådramme



Beregne vinkel og avstand

▪ Beregninger -> Beregn punkt





Midle retningsvinkel fra tre punkt

▪ Beregninger beregne retningsvinkel



Beregne areal

▪ Beregninger Arealberegninger 



Kutt i areal

▪ Parallell

▪ Skjæring



Skape flate

▪ Marker punkt som skal danne flate. Hold inne og klikke 
skap flate





Masseberegning

▪ Beregninger  kalkuler volum





Lage rapport

▪ Gå til jobben  eksport



Norgeodesi AS
Ringeriksveien 155 – 157, 1339 Vøyenenga
Postboks 91, 1313 Vøyenenga
Tlf: 67 15 37 80

Takk for oss


