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Újdonságok a Geotrade-től!
Hamarosan itt a magyar nyelvű
vezérlőprogram (ACU) !
A 11.02 verzió számú vezérlőprogram
magyarítása megtörtént! Egyenlőre még csak az
internetről letölthető emulációs verziót lehet tesztelni, de aki kéri – és ezzel a verzióval
rendelkezik – annak fel tudjuk tölteni az ACU
vagy TSCe vezérlőjére! Az internetről való
letöltéshez regisztrálni kell! A „Letöltés”,
„szoftverek” menüpontjából tölthető le az
emulációs szoftver. A Configuration /Controller /
Language menüpontban nyelvet lehet választani
(angol, magyar), majd újraindítás után már
magyarul beszél a szoftver!

Egy kis ízelítő a képernyőkből…

6.szám 2005 december
A vezérlőprogram fut az ACU-n, a TSCe mindkét
verzióján (mono és színes), valamint a TCU-n! Az
egyetlen feltétel az azonos verziószám!
Eddigi vásárlóink természetesen ingyen jutnak a
frissítéshez!
A szoftverletöltés oldalon nem csak ez a
vezérlőszoftver az újdonság, hanem bővült a GPS
mérési stílusok választéka, a beépített GSM modem
(R8) beállításaival is!
Látogasson el a www.geotrade.hu oldalra, hogy
legyen tájékozott!

A mérési stílusok – amelyek pdf fájlként tölthetők le –
folyamatosan frissülnek. Eddig a statikus, RTK (rádió,
gsm, NTRIP) mérési stílusok találhatók a listában. Ha
bármilyen kérdése, vagy észrevétele lenne, írjon a
info@geotrade.hu címre, vagy hívjon!
De tudta-e, hogy az ACU vezérlő is komplett
böngészőt tartalmaz?

Reményeink szerint a 11.20-as verziótól kezdve –
aminek a kiadása már nincs is olyan messze –,
eleve kétnyelvűen (angol, magyar) tudjuk a
vezérlőket szállítani! Mindenki használhatja azt a nyelvet amit csak akar! Addig is:
ismerkedjenek vele, használják, teszteljék!

E-mail klienst, ezért egy Bluetooth-os telefonnal
Internetezhetünk , fogadhatunk és küldhetünk e-mailt!

Letölthető regisztráció után a:
www.geotrade.hu/Letöltés oldalról!
GEOTRADE HUNGARY Kft
1142 Budapest, Kassai tér 17.
Tel: (1) 2518327, Fax: (1) 4710003

www.geotrade.hu
info@geotrade.hu

HÍRLEVÉL - Geodézia

6.szám 2005 december
PDA -nkra (csak egy frame van!).

Nincs gond, ha azonnal kell egy koordináta, vagy
egy komplett kitűzendő pontlista! Megkérhetjük az
irodából e-mailen keresztül! Több formátum között
is válogathatunk, csv, txt, dxf formátumokat azonnal kibonthatunk az ACU-nkon és kapcsoljuk az
aktuális munkánkhoz, így azonnal
rendelkezésünkre áll a koordináta, vagy az egész
kitűzendő pontlista!
Teljes terep – iroda „interaktivitás”! Ez a XXI.
évszázad!
Többet akar tudni erről a témáról, a beállításokról?
Hívjon, vagy írjon az info@geotrade.hu címre!
Telik az idő – múlik az esztendő!
Alig akarjuk elhinni, hogy cégünk életének 19. évét
tapossuk már!
Így az Ünnepek előtt, alatt, között:

Minden Kedves Felhasználónknak,
leendő Felhasználónknak, olvasónknak:
Nagyon Boldog Karácsonyt és
eredményekben gazdag Újévet kívánunk!

Geotrade Hungary Kft csapata!
A Geotrade Hungary Kft honlapja PDA változatban is
olvasható, ha PDA-n vagy okos-telefonon kívánjuk
nézni az oldalt, az automatikusan úgy töltődik le
GEOTRADE HUNGARY Kft
1142 Budapest, Kassai tér 17.
Tel: (1) 2518327, Fax: (1) 4710003
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