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VD:n HAR ORDET
”Det är sportlovstider, även om det är lite si och så med vintern runt om i vårt avlånga land. 
I detta årets första nyhetsbrev kan jag bland annat berätta att det har hänt en del på perso-
nalsidan i Trimtec. 

Fabiola Santana Dani är ny ekonomi- och lö-
neassistent på Kistakontoret.
Thomas Hellman är ny Spectra-säljare och 
kommer att jobba med Construction Tools-
portföljen i södra Sverige med utgångspunkt 
från Malmökontoret. I huvudsak då med lase-
rinstrumenten från Spectra Precision.
Pierre Cederholm börjar som Geospatial-
säljare på Kistakontoret den 29 februari.
Läs gärna mer om våra nya medarbetare på 
hemsidan, där de kommer att presentera sig lite 
närmare.
Tyvärr så kommer Magnus Stenberg, 
Geospatial-säljare i Umeå, att gå vidare med 
nya utmaningar, så vi söker en ersättare för ho-
nom i Umeå. Annons ligger ute nu på vår hem-
sida. Vi önskar Magnus lycka till och hoppas ha 
samarbete med honom även i framtiden.
I slutet av januari del-
tog vi på ett globalt 
dealermöte i USA där 
Charlie Trimble, en 
av grundarna till den 
enorma koncernen, 
höll ett intressant före-
drag. 1978 började han 
och två kollegor bygga upp det som sedermera 
skulle bli dagens Trimble.
Han pratade om historien hur han fick möjlig-
heten att utveckla den första GPS- mottagaren, 

men också hans syn på affärsmöjligheter. Han 
hade ganska tidigt en vision om att utveckla 
produkter och lösningar som kunden inte ens 
visste om att hen behöver. Det blir aldrig billi-
gast men kunden blir mer än nöjd!

Vi har hunnit med två mässor under januari 
och februari. Vianovas användarkonferens del-
tog vi i tillsammans med Sitech. Från oss var 
Robert Örnvall på plats. Ni har kunnat följa det 
via vår Facebook-sida.
Under februari hölls Topocad Live. Där var 
Magnus Åberg och Johan Brodén på plats. 
Även här rapporterades det via Facebook, t.ex. 
om det något annorlunda Hawaii-temat som 
gällde.
Vi håller på för fullt att planera inför Nordbygg 
på Stockholmsmässan 5-8 april där ni kommer 
att se oss i en Trimble-monter tillsammans med 
Trimble Solutions (tidigare Tekla), och med 
Vico Sweden.
Vi kommer inom kort att presentera en pake-
tresa till Intergeo i Hamburg 11-13 oktober, där 
vi kommer att träffa produktspecialister och ut-

vecklare från Trimble i kombination med besök 
på mässan.
Likaså kommer vi inom kort att presentera en 
paketresa till Trimble Dimensions 7-9 novem-
ber i Las Vegas.
Har ni intresse av någon resa - kontakta oss 
redan nu för det är begränsat antal platser.
Jag vill påminna om att uppdatera er om vårt 
kursutbud under våren. Besök gärna vår hemsi-
da för senaste uppdateringarna.
Glöm inte bort den pågående fototävlingen 
som vi annonserade om tidigare i februari. Vi 
ser fram emot många bra roliga användarbilder 
som vi kan lägga ut på nätet.
Trimtec Online är i år en rullande utställning 
där vi mellan 7-16 juni besöker 12 svenska stä-
der på 7 dagar! Se vår hemsida för platser och 
mer information.

Väl mött på våra aktiviteter framöver”.

Peter Hammarbäck

GEOSPATIAL
Mikael Kasholm, Trimtec:
”Inledningen av året brukar enligt tradition 
vara något lugnare, men 2016 har verkli-
gen rivstartat. Vi kan med glädje hälsa ett 
antal nya kunder välkomna och ser även 
flera befintliga som byter upp sig till nyare 
utrustning.
Som nya kunder hittar vi bland andra 
Ängelholms Kommun, Båstads Kommun, 
InfraGeoTech mät & projektering i 
Mälardalen AB, samt Lantmäteriet, Division 
Fastighetsbildning, där vi kommer att leverera 
37 st Geo7X, handhållen nätverksrover, under 
maj 2016”.
NYA/AKTUELLA PRODUKTER: 
Trimble MX7 med VISION™ teknologi är ett 
fordonsmonterat fotogrammetriskt system, med 
sex 5 MP-kameror, Trimble Applanix GNSS 
och inbyggd tröghetsnavigering. Trimble 
MX7 kan monteras på alla typer av fordon, 
och ger 30 MP, georefererade bilder i upp till 
motorvägshastighet.

Trimble R9s är en ny skalbar mottagare som 
kan konfigureras efter kundens behov och krav. 
Kan användas för statisk mätning, bas, rover 
samt som nätverksRTK rover beroende på 
konfigurering.
En förmånlig inbyteskampanj för Trimble S6 
vid köp av Trimble S7 pågår under kvartal 1. 
Kontakta din lokala säljare för mer information”.

Trimble MX7

Trimtec Online 7-16 Juni
Håll dig uppdaterad via hemsidan
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GÖTEBORGS STAD – ”ETT ÅR MED 
TRIMTEC OCH TRIMBLE”
I slutet av 2014 fick vi det positiva beskedet att Göteborgs Stad valde Trimtec och Trimble-
produkter då det var dags att byta upp sig till moderna instrument. Regionen är i ett oerhört 
expansivt skede, vilket kommer att fortgå under lång tid framöver.

Följaktligen har Trimtec också löpande för-
stärkt kontoret i Göteborg, och där finns idag 
sex anställda som arbetar med försäljning, ser-
vice, support och administration.
Jörgen Sundberg, Trimtec:
”Leverans och utbildning skedde i januari 

2015, och det var naturligt-
vis glädjande att man valde 
våra produkter. Generellt så 
står Göteborg inför enorma 
förändringar av infrastruktu-
ren i och med Västsvenska 

paketet som bland annat innebär ny tågtunnel, 
broar, och ombyggnad av stadsdelar och vägar”.
Emma Kjernald, chef för Mät och Kart, Geodata-
avdelningen på Stadsbyggnadskontoret:
”Mät och Kartenheten ansvarar för alla 
Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontors mät-
uppdrag, och vi jobbar i daglig verksamhet 

med utstakning och lägeskontroll som en del 
av bygglovsprocessen, inmätningar, gränsan-
visningar till privatpersoner, mätningen inom 
förrättningsarbete, m.m.

På enheten är vi åtta mätningsingenjörer. 
Vår utrustning består av två Trimble S8 och 
fem stycken S6 Totalstationer, sju Trimble R6 
GNSS-mottagare, och till detta använder vi två 
olika sorters fältdatorer – TSC3 och Tablet PC.
Vi har även kontorsprogramvaran Trimble 
Business Center och RealWorks samt en 

Scanner, TX5, som just nu används i ett projekt 
på SKF:s område. 

Skillnaden mot tidigare är såklart stor efter-
som vi då hade en äldre instrumentpark. 
Den snabba fixlösningen vid GNSS-mätning 
ser vi som en klar förbättring.
Via serviceavtalet på hela utrustningen får 
mätningsingenjörerna meddelande om när det 
är dags för service, och vi kan vara säkra på 
att vi alltid har väl underhållna och servade 
instrument”.
Trimtecs servicetekniker Robert Holm finns 
nära till hands och har nu påbörjat den första 
årliga översynen.

SERVICE
Peter Lindgren, Trimtec: 
Den 1 januari 2016 tillträdde jag formellt 
tjänsten som Servicechef. Jag efterträdde då 
Svein Nilsen som planerar att gå i pension i 
juni 2016.
”Vi planerar just nu för en kurs i instru- 
mentvård. Här får användaren tips och tricks 
om instrument och tillbehör för att kunna un-
derhålla och använda sin mätutrustning fullt ut. 
Tanken är att detta ska introduceras i Malmö 
under våren för att sedan köras i övriga landet 
efterhand.

Trimtec har ett väl etablerat nät av service-
verkstäder och ett enormt kunnande. Jag ser 
fram emot att vara med och utveckla detta 
vidare.
Välkommen att kontakta någon av våra tekni-
ker vid frågor eller bokning av service”.

SUPPORT
Mikael Gjertz, Trimtec: 
”Brukar du utnyttja supporten, och har du 
supportavtal då? Detta är ett avtal som är 
personligt för alla användare, och som gör att 
vi har möjlighet att bibehålla en bra och lättill-
gänglig supportfunktion. Kolla gärna över era 
supportavtal så de är aktuella för de användare 
som står med.

PROGRAMVAROR 
Utnyttja fördelarna med nya funktioner och 
allmänna förbättringar.
Tänk på att alltid ta en backup innan du uppda-
terar din handenhet. Även om alla filer ska vara 
kvar är det inte en garanti, och det är dessutom 
en trygghet att ha data på mer än ett ställe”.
Läs om de senaste versionerna vad gäller:
-Trimble Access 2015.22 klicka här
-Trimble Business Center 3.61 klicka här
-Trimble RealWorks 10.0.4.441 klicka här

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Robert Westberg 
Bor:  
Västansjö, Söråker 
Anställd sedan:  
Augusti 2014

1. Vilket kontor tillhör du?
Jag tillhör Sundsvallskontoret.

2. Vilken arbetsuppgift har du?
Jag arbetar som säljare för Geospatial.

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec?
Att vi ständigt är i utveckling. Vi strävar efter 
att vara i framkant vad gäller teknik och vi 
håller hela tiden ögonen öppna för att hitta nya 
sätt att hjälpa våra kunder. Självklart med bi-
behållen service och trygghet som våra kunder 
har idag.

4. Vem har du som förebild?
Min familj och Örjan Bengtsfors (Jägarn) från 
småstadsliv. Haha!

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Min Gitarr, då skulle jag få tid att lära mig 
spela på den.

http://apps.trimbleaccess.com/help/sv/TrimbleAccess=2015.22
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-798076/Release.pdf
http://www.trimble.com/3d-laser-scanning/realworks.aspx

