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Krisen kradser fortsat, men der er gode tegn forude
Man kan jo vende sig til meget - også en krise. At flere forventer at det kan
vare op til 15 år er ikke rart at tænke på. De fleste af os får heldigvis fortsat
vores månedsløn, bor i samme hus, kører i samme bil og har et forbrug
nogenlunde som før. Det er nok mest vores forventninger til fremtiden, der
er forandret. Var det ikke Thor Pedersen, der for få år siden udtalte, at
fortsatte den positive økonomiske udvikling i Danmark, kunne vi købe hele
verden. Nu bliver det nok ikke lige med det samme det sker...
Flere melder om at der igen er kommet balance i firmaernes økonomi selvfølgeligt på et lavere niveau end før. Der er så småt ved at komme
gang i statens mange store investeringer i infrastruktur. Alle store projekter
har en afsmitning på den lokale infrastruktur. Behovet for tilpasninger til de
nye forhold kommer til at give arbejde til mange lokale landmålere i årene
der kommer.
2010 tegner til at blive et ”omstillingsår” for Geoteam. Vi
har fået godt gang i vores nye Trimble Agriculture
segment, og kunderne er så småt ved at lære os at
kende. Vi har installeret Trimble VRS3 på en helt ny
server og forventer vi kan begynde overflytningen af
brugere på GPSnet.dk til den nye service sidst på året.
Endeligt er vi kommet i gang med implementering af
vores nye ERP system. En del af det bliver nye
softwaremoduler til service og CRM. Samlet vil det føre
til en bedre service på mange områder.
I ønskes alle en god sommer - fra alle os i Geoteam !

Trimble Survey Team - Branchens bedste loyalitetsprogram
Trimble har gennem et par år
tilbudt alle Trimble brugere
adgang til Trimble Survey
Team.
Som medlem af programmet
får du: Eksklusivt adgang til
Trimble Survey Teams
website, spændende historier
fra marken, mulighed for at
netverke med nøglepersoner i
branchen, “Ask the Coach” direkte adgang til Trimbles
landmålingseksperter, Trimble
Survey Team gear og meget
mere.
Det er helt gratis og
uforpligtende !

Se mere på
www.trimbledimensions.com
eller ring til Geoteam !

Du skal anvende koden: 1297
for at registre dig på:
www.trimblesurveyteam.com

DKTM - Nyt dansk koordinatsystem
Kort og Martikelstyrelsen har netop kørt en kampagne for at gøre
opmærksom på det nye koordinatsystem - DKTM/ETRS89. Systemet er
målrettet anvendelse inden for opmålings-, bygge- og anlægsbranchen.

VIND TUR TIL TRIMBLE
DIMENTIONS 2009

I modsætning til UTM/ETRS89, der anvendes til kortlægning - typisk i
kommunerne, er der stort set ingen afstandskorrektion i DKTM, og derfor er
det egnet til tekniske opgaver.
UTM har op til 40 cm afstandskorrektion, mens DKTM ingen steder i
dækningsområdet har mere end 2 cm pr kilometer.
Læs mere om DKTM på KMS’s hjemmeside under:
http://www.kms.dk/Referencenet/
Geoteam har implementeret DKTM til Trimbles landmålingssoftware i marken
og på kontoret.

Trimble Express - vel overstået i foråret - og de glade vindere blev...
Trimble Express 2010 - Trimbles årlige verdensomspændende roadshow, hvor alt det nye
fra Trimbles landmålingsafdeling bliver vist frem, gæstede Danmark sidst i maj.
Gik du glip af mødet kan præsentationerne hentes på ftp.geoteam.dk/Express2010/.
I forbindelse med Express i Danmark blev der som hovedpræmie udloddet et lod i en
større Europæisk lodtrækning om en tur til Trimble Dimensions i Las Vegas, USA.
Man tror det er løgn, men det blev faktisk en dansker, der løb med prisen !
Mads Winther Hansen, Landinspektør ved Landinspektørkontoret v. Steffen Sejr i
Horsens vandt en tur til Trimble Dimensions !! Tillykke - og god tur til USA.

Landmålingstekniker Henrik Broberg Damm: Ny Trimble bruger
Pr. 1. april 2010 har Landinspektørgruppen A/S og Landinspektørfirmaet LE34 A/S valgt at slå kræfterne
sammen i ét selskab. I forbindelse med fusionen blev det besluttet at skifte hele produktionslinien til den LE34
anvender - herunder skifte til Trimbles GPS og robottotalstationer. Det giver naturligvis lidt udfordringer at skifte
fra noget man har anvendt længe og derfor kender godt.
Vi mødte Henrik Broberg Damm, der er blevet instrumentansvarlig for hele LE34, til en snak om hans friske
oplevelser ved at skifte til nye instrumenter.
- Jeg har stort set siden 93, hvor jeg blev uddannet som landmålingstekniker, målt med samme mærke. Først nu
har jeg fået Trimble mellem hænderne, og jeg må indrømme, at jeg er positivt overrasket. Jeg lagde ud med at
anvende S6 robottotalstationen på en opmåling i København til en situationsplan. En erfaren Trimble "pilot" fra
LE34 hjalp mig i gang, men efter 2. frie opstilling sendte jeg ham hjem - det gik jo uden problemer.
Sammenlignet med det jeg har anvendt før, er det utroligt intuitivt og let at anvende. Jeg er lige blevet
introduceret til funktionen "Mål koder”, og det er virkeligt noget, der kan sætte fart på kodningen. Instrumentets
søgning og lås på prismet virker helt utrolig godt og er klart det bedste jeg til dato har prøvet.
- og så sidder man jo også klart bedre på en Trimble instrumentkasse,
slutter Henrik med et smil.

Første Forsyningsbrugergruppe nu en realitet
På vores Trimble Brugerseminar sidste år, blev der fra flere sider givet udtryk for, at man var interesseret i at
starte nogle brugergrupper op. Det har nu ført ti,l at der er startet en Trimble forsyningsbrugergruppe. På et møde
den 11. maj i Galten - hvor Galten Elværk var vært, blev det besluttet at etablere en brugergruppe for Jylland og
Fyn. Der er udpeget en styregruppe der skal lede gruppens aktiviteter. I gruppen sidder: Jesper Rask - ENV, Jens
Christian Madsen – Galten elværk, Lene Krogsgaard Jensen - Viborg Entreprise og Per Dahl Johansen –
Geoteam.
Formålet med brugergruppen er helt enkelt at skabe et forum for udveksling af erfaringer. Der skal etableres et
lukket debatforum hvor medlemmerne kan oprette en profil med egne kvalifikationer og dele erfaringer med
forskellige værktøj. Gruppen skal mødes en gang årligt og det blev besluttet, at næste møde skal være i
forbindelse med Geoteams brugerkonference i februar 2011. Det skal være gratis at deltage i brugergruppen,
mens eventuelle omkostninger til møder betales af deltagerne.

Forsyningsbrugergruppe Sjælland, Roskilde 15. september - kom og deltag
I samarbejde med Roskilde Forsyning inviteres du hermed til at deltage i opstarten af den Sjællandske Trimble
Forsyningsbrugergruppe. Mødet foregår i Roskilde d. 15. September. Roskilde Forsyning ligger lokaler til og
Geoteam er vært for frokost m.m. På mødet vil der være indlæg fra Jacob Hougaard, Roskilde Forsyning,
Susanne R. Henningsen, Nakskov Forsyning og Jeanet Østergren, Egedal Forsyning. Endeligt vil Mads B.
Knudens, Geoteam holde et indlæg om mulighederne for forskellige eksportformater fra landmålingscomputeren.
Er du ansat i en forsyningsvirksomhed kan du også deltage. Kontakt Per Dahl Johansen, Geoteam på
telefon 51314256 for yderligere information.

Dansk Trimble Brugerkonference i 2011
Vores brugerkonference i 2009 var en stor succes. Vi
fik meget ros for det høje faglige niveau og ikke mindst
de gode brugerindlæg. Konferencen blev holdt på
Hotel Koldingfjord der på alle måder bidrog til den gode
stemning.
Vi er ved at planlægge den næste konference og håber
vi kan invitere alle Trimble brugere i Danmark til
konference igen i Kolding i februar 2011.
Vi forventer at åbne for tilmelding i november måned.

Video Robotic - Ny S8 med Trimble VisionTM
Trimble VX robottotalstationen med indbygget skanner og kamera blev introduceret for ca. 4 år siden. Det findes
nu i en nedgraderet billigere udgave uden skannerfunktionen. Samtidigt er der kommet en præcisionsudgave med
kamera af topinstrumentet S8.
Kameraet har 3xzoom, en opløsning på 1 Mp (mulighed for sammenkobling af flere billeder til ét stort - mange Mp
billeder med høj opløsning) og live streaming af det instrumentet ser til skærmen på landmålingscomputeren.
At have et kamera ”on-board” giver mange spændende muligheder. Læs mere om instrumentet på:
http://www.trimble.com/trimbles8.shtml

GLONASS - Fra fiasko til succes !
I 1996 opnåede russerne at have 24 navigationssatellitter i
omløb, så de kunne tilbyde en konstellation med mulighed for
positionsbestemmelse døgnet rundt. Glæden var dog kort, og
antallet af funktionsdygtige satellitter faldt drastisk frem mod
2001, hvor de kun havde 6 brugbare satellitter i omløb. Systemet
var stort set ubrugeligt. Mod alle ods fik Putin m.fl. styr på
Rusland og GLONASS programmet, der siden har udviklet sig
på imponerende vis.
I skrivende stund er der hele 21 brugbare satellitter i omløb - fra
5 til 9 satellitter synlige over Danmark døgnet rundt. Kombineret
med GPS giver det en helt fantastisk konstellation, der gør det
muligt at måle med GNSS stort set alle steder - døgnet rundt !

Kombineres GPS og GLONASS har man
mulighed for at anvende mellem 12 til 19
satellitter - et virkeligt stærkt grundlag for
effektiv RTK opmåling.

Nyt nummer af Technology & More
Trimble har for nylig udgivet det seneste nummer af Technologi & More, 2010-1.
I dette nummer kan du bl.a. læse om:
• Opmålingen af verdens længste tunnel - Gotthard Base Tunnel, der med sine 57 km er
verdens længste med planlagt åbning i 2017
• Udfordrende landmåling i Peru i forbindelse med et vejprojekt under vanskelige forhold
• Hvordan Victorias politi i Australien bruger Trimble mobil GIS - Juno SC, til
kortlægning af ulykker forårsaget af ekstreme vejrforhold.
Nummeret kan downloades fra vores hjemmeside - under Nyheder.

Brugt udstyr fra Geoteam = Godt og Billigt !
Som de eneste på markedet tilbyder vi mulighed for et helt års original
fabriksgaranti på stort set alle vores brugte Trimble GPS, totalstationer
og landmålingscomputere. Så kunne du bruge et godt instrument til en god
pris - hvem kan ikke det i denne tid - klik ind på hjemmesiden under "Brugt
udstyr” eller ring og få et godt tilbud !
Vi har også ofte udstyr "på vej ind" - så finder du ikke lige, hvad du søger på
listen, må du endeligt ringe.

Aktuelle tilbud - fremmede mærker:
Brugt Leica 530 RTK Rover
Brugt i kommune - fin stand med modem og div. tilbehør, pris: 25.000,- kr.
Leica totalstation TCA 1800, præcisionsinstrument i meget fin stand. Kun
brugt lidt af offentligt selskab, pris: 25.000,- kr.
Leica totalstation TCA 1203, årgang 2007 i meget fin stand, pris 125.000,- kr.
Leica 1200 GNSS, november 2009 - som ny, pris 125.000,- kr.
Alle nævnte priser ekskl. moms, levering og med forbehold for prisændringer og udgåede varer.
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