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Forår i sigte - men bedre tider for branchen ?
Man må næsten tro vi er over det værste vinter for nu. Det er trods alt ikke
hver vinter vi har jorden dækket med sne i to måneder. Jeg læste i avisen
forleden, at vi havde frost i næsten 25% af tiden i 2010 - et årsgennemsnit på
sølle +7°C. Så tro pokker vi går og småfryser altid.
Så en dag som i dag, hvor solen skinner og temperaturen nærmer sig
årsgennemsnittet (!) kan man jo godt mærke, at det nok skal blive sommer
igen med sol og varme. Men hvad med de gode tider for branchen ?
I forbindelse med årsskiftet holdt vi et lille seminar i Geoteam, hvor vi i
mindre grupper fik lejlighed til at beskrive hvad vi hver især mente skulle til
for at vi fik et fantastisk 2011. En jyde, som jeg selv, føler nok et vist ubehag
ved at anvende ordet ”fantastisk” - jeg vil nok nøjes med at bruge ordet
”godt”, men hvorfor egentligt være bange for at gå efter et fantastisk år ?
Efter et par timers diskussion, endte vi med en god A4-side med ønsker til
2011. Alt sammen overraskende konkret og absolut opnåeligt. Så der er
gode chancer for at vi får et fantastisk 2011 i Geoteam.
Branchen virker også i klar bedring. Ikke fordi vi sælger
det store, men generelt har vores kunder igen fået mere
at lave. Mon ikke de fleste vil sige, at vi er på vej mod
bedre tider - og på en god dag, hvor solen skinner, vil en
københavner vel føle at de gode tider er tilbage.
Et af mine ønsker var et stabilt år personalemæssigt.
Efter et par år med vækst og en del udskiftning har vi
brug for stabilitet. En af vores jyske konsulenter har dog
lige sagt op - konkurrenten har hugget ham - så helt så
fantastisk bliver det altså ikke alligevel - men mindre kan
vel også gøre det. Vi får se! (jyden;-).

NYHED - Trimble TSC3 sætter ny standard for
landmålingscomputere
Trimble har netop annonceret afløseren for den
populære TSC2 landmålingscomputer, der nåede
at blive verdens mest anvendte.
TSC3 sætter igen standarden for
landmålingscomputere med kraftig processor,
masser af lagerkapacitet (8GB), indbygget GPRS
modem og Wi-Fi, 5 MP kamera, kompas,
accelerometer, lokations GPS og meget mere.
Vil du være en del af et godt
team ?
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Geoteam søger en frisk
person med landmålingsteknisk baggrund til en
stilling som kundekonsulent i Jylland og på
Fyn.
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Se mere på vores
hjemmeside under jobs.

TSC3 kan bestilles nu og forventes at kunne
leveres sidst i februar. De første demo-enheder
er bestilt hjem, og vi glæder os til at vise dem
frem på forårets udstillinger og på besøg hos jer.
Det tegner til at blive en stærk arvtager for den
succesfulde TSC2.
Prisen stiger ca. 5% i forhold til TSC2, så i
grunden er der tale om et prisfald - funktionerne
taget i betragtning !
PS: Den findes også i blå og klassisk Trimble gul
- men inden for landmålingen må vi fremover
“nøjes“ med TSC3 i farven platin !

VIND TUR TIL TRIMBLE
I november var en gruppe på ca. 20 danskere i Las Vegas, USA for at deltage
i Trimbles store internationale
DIMENTIONS
2009
Trimble Dimensions 2010 - en stor succes !

brugerkonference. Det var den 5. af slagsen - og endnu en gang med et rekord stort antal deltagere: 2.900
deltagere fra 67 lande. Landmålere, entreprenører og Mobil GIS brugere kunne sammen lytte til mere end 300
forskellige foredrag i løbet af 3 dage.

Ud over selve foredragene var der en stor udstilling, hvor Trimble med partnere viste alt det nyeste frem inden for
området. Endeligt var der uden for byen et kæmpe område - en stor grusgrav, hvor der var rig lejlighed til at få
"hands-on". Ikke mindst på de store maskiner påmonteret alt inden for 3D maskinstyring. Efter mandagens
hovedtalere og de blandede foredrag, blev der afsluttet med en flot udstiller-reception.
Tirsdag aften var ”fri-aften”. De fleste af de danske deltagere benyttede chancen til at få set på et mindre casinobryggeri, der lå lidt fra hovedgadens fashionable blinkende lys. Aftenen var tilmed karaoke-aften og de lokale holdt
sig ikke tilbage med at give den som Elvis. Uanset om de kunne synge eller ej gav de et godt show - det må man
give dem. En sjov og hyggelig aften hvor vi fik talt med de lokale, spillet lidt Black-Jack i casinoet og slukket
tørsten i friskbryggede, store og billige øl.
Onsdag var sidste konferencedag og den blev som traditionen byder afsluttet med et fint dinner-show i bedste Las
Vegas stil. Torsdag var fridag inden hjemrejsen. Den blev brugt på super-shopping og for flere på en tur til Hoover
Dam og en helikoptertur gennem Grand Canyon. Samlet en super tur for alle deltagere.

Mads vandt en tur til Trimble Dimensions
Mads Winter Hansen, Landinspektør ved Landinspektørkontoret v. Steffen Sejr i Horsens vandt en tur til Trimble
Dimensions 2010.
Selve konferencen overraskede positivt - det var noget større
og flottere sat op end forventet. Las Vegas i sig selv gjorde
også et stort indtryk.
Mads, der her ses med lsp. kollega
Martin Thorhauge fra Landinspektørfirmaet LE34, på sejltur på
Colorado River i Grand Canyon.
Det blev en uforglemmelig
oplevelse.
Samlet kan Mads kun anbefale
kollegaer at tage samme tur.
Både fagligt og oplevelsesmæssigt
giver turen anledning til eftertanke.

Næste Dimensions bliver i februar 2012
Vil du med ? Så sig til i god tid. Vi håber, vi kan arrangere en ny tur i
2012 for alle interesserede. Sidste år kunne vi selv lave det til under
14.000,- kr. (inkl. stattefri rejsegodtgørelse), så helt vildt er det ikke.
Man skal regne med at bruge mindst en uge på turen (lørdag til lørdag).

Dansk Trimble Brugerkonference 2011
Den d. 10. til 11. februar samles ca. 70 landmålere og GIS professionelle i Middelfart på Severin
Kursuscenter.
Der er lagt op til et par spændende dage med ca. 30 forskellige foredrag og workshops, fordelt på
to hovedspor: Mobil GIS og landmåling.
Som altid er der en god spredning i foredragenes indhold, men flere foredrag handler om
landmåling og landmålerens rolle i forbindelse med store infrastrukturprojekter. Live monitorering
og opmåling af arkæologiske udgravninger i forbindelse med Metrobyggeriet i København er to af
emnerne, der stilles skarpt på.
Også Mobil GIS sporet byder i år på stærke kræfter udefra: Lee Braybrooke fra Trimble
præsenterer eksempler på Mobil GIS anvendelse inden for private og offentlige organisationer i
Europa og USA. Desuden vil tre af vores partnere Matilde Lissau, InformiGIS, Heine Torsson,
LE34 og Morten Jacobsen, DFF-EDB hver angive konkrete eksempler på hvordan moderne Mobil
GIS systemer kan optimere dataindsamlingen.
Mødet startes torsdag med Trimble Express 2011 med fokus på produktnyheder fra Trimble.
Desuden holdes det føreste fællesmøde for de to nystartede forsyningsbrugergrupper Vest og
Øst. Se mere om mødet på www.geoteam.dk
- og vi kan nok knibe en ekstra ind, hvis du gerne vil være med !

Trimble Express 2011
Vi er ved at ligge sidste hånd på planlægningen af årets Trimble Express
Roadshow 2011.
Vi “tyvstarter” lidt i forbindelse med vores brugerkonference, hvor vi har
fokus på Trimble nyheder, nyt om GNSS og opdateringen af GPSnet.dk den
første formiddag. Alle der ønsker at deltage er inviteret uden at skulle
deltage i resten af konfrencen.
Efter planen kommer vi til Aalborg, Aarhus og København i marts måned. Du kan allerede nu melde dig til
foreløbigt på vores hjemmeside. Så giver vi dig direkte besked, når vi kender den endelige tid og stederne.

NYHED - GPSnet.dk v. 3
Vi har det sidste år arbejdet på implementeringen af et helt nyt VRS system
baseret på Trimbles VRS3 systtem. Desuden har vi igen skiftet til helt ny
hardware på serversiden. Vi er nu ved at være nået så langt, at vi kan
begynde overflytningen af vores eksisterende kunder til det nye system.
Der er tale om en million-investering, som den enkelte bruger nok ikke
kommer til at mærke meget til i dagligdagen. Hvorfor så bruge så meget tid
og så mange penge på opdateringen - kan man med rette spørge ?
Det korte svar er, at vi har det erklærede mål, at vi altid vil stille den bedst
mulige service til rådighed for vores brugere. VRS3 er redesignet helt fra
bunden af. Software-arkitekturen er forberedt til fremtidens GNSS signaler:
GPS moderniseringen giver os flere signaler vi kan anvende (L1c og L5),
GLONASS står over for et væsentligt skifte i signalerne (FDMA til CDMA),
og endeligt må vi forvente snart at kunne bruge data fra Galileo satellitter.
Samtidigt er der sket en væsentlig forbedring af de rutiner, der anvendes til
bestemmelse og modulering af de fejl signalerne påvirkes af. Endeligt har vi
fået nye muligheder for “cloud computing” og anvendelse af distribuerede
services.
Alt sammen noget der gerne skal sikre landmålerne, entreprenørerne og
landbruget effektive systemer - også i fremtiden !

Sæt ”turbo” på din GNSS !
En lidt tosset overskrift i håb om at nogle vil læse artiklen - men der er noget om det.
Vi har altid tilbudt opdateringsaftaler på de forskellige software løsninger Trimble udvikler. Det sikrer at man altid
har et opdateret værktøj til sin rådighed og derved kan få glæde af nye og forbedrede funktioner.
Når det kommer til hardwaren - en GPS modtager eller en moderne GNSS modtager der også kan anvende de
russiske GLONASS satellitter, forholder det sig måske ikke så indlysende at der kan være noget at hente ved at
opdatere systemsoftwaren - også kaldet firmware. Men netop i disse år sker der faktisk en væsentlig udvikling af de
rutiner der beregner positionen i en GNSS modtager. Så selvom man har en ældre GPS kan der ofte være en del
at hente i form af hurtigere og mere sikker initialisering - altså en generelt bedre performance for udstyret.
Samtidigt er vi på vej mod en periode med en væsentlig højere aktivitet på solen, med det resultat at den øverste
del af atmosfæren påvirkes, så vores GNSS signaler forstyrres. Den nyeste version af Trimbles GNSS firmware
tager netop hånd om dette og giver målbart bedre resultater i de studier Trimble har lavet med satellitdata fra sidste
periode med høj ionosfæreaktivitet. Den nye firmware forbedrer måling under træer, hvor der er langt til den
nærmeste basestation og under perioder med høj ionosfæreaktivitet. Samtidigt opnås et forbedret estimat af selve
positionens nøjagtighed.
Test har vist at den nye firmware giver en forbedring på initialiseringstiderne på mellem 2 til 10 gange (fig. 2).
Trimble har anvendt et meget omfattende datamateriale til de gennemførte tests, og de seneste opdateringer vi har
lavet for kunder viser det samme. Forbedringen er tydelig !
Det er relativt billigt at købe en opdatering til sin GNSS. Med købet får man ret til at opdatere udstyret et helt år fra
købsdatoen. Man kan tilmed ofte få et års ekstra hardware garanti med ved samme lejlighed til en god pris.
Aktuelt koster et års firmware aftale til en GNSS 3.000,- kr ekskl. moms og evt. hjælp til installation. Det gør vi
gerne på vores værksted i forbindelse med den almindelige service.

Beskyt din investering - Tilbud på aftaler om et årige opdaterings- og hardwaregaranti:
• GPS/GNSS, Firmware : 3.000,- kr., Firm- og Hardware: 5.925,- kr.
• GPS/GNSS firmware + Access software: 7.500,- kr.

• TSC2 m. Access Soft og Hardware: 3.600,- kr.

• Hele systemer (F/S/HW): GPS/GNSS Rover): 7.350,- kr. - S6 Robottotalstation: 9.713,- kr.
Alle nævnte priser ekskl. moms, levering og med forbehold for prisændringer og udgåede varer.
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