
Så kom hösten igen och med den ett 

nytt InterGeo.

Jag hoppas att alla hann njuta av den 

fantastiska sommaren som vi bjöds 

på i år!

I detta nyhetsbrev tänkte jag bland annat 

ge mina reflektioner från den 20:e 

InterGeo-mässan i ordningen som gick av 

stapeln i Berlin förra veckan.

I år besöktes mässan av över 16 000 

besökare från 92 länder där det var över 

500 utställare.

Generellt så är en tydlig trend att mjuk-

varor dominerar utställningen. Ser man på 

Trimbles monter så är det inte hårdvaran 

såsom Totalstationer och GNSS som 

traditionellt varit i fokus tidigare, utan nu 

lyfter man fram mjukvaran som den viktiga 

komponenten i systemet.

På Spectra Geoinstruments är även där 

ett tydligt fokus på mjukvara. Där släpptes 

”Spectra Precision Central” som är en 

molnettjänst där man synkar data från alla 

typer av hårdvara.

På lasersidan ligger Spectra i framkant 

vad gäller utveckling av att använda laser-

tekniken mer, och på mässan kunde man 

se lasern som ett verktyg för både 

inmätning och utsättning.

Vi har rekryterat en ny säljare på vårt kon-

tor i Göteborg. Nichlas Cederberg börjar 

hos oss i början av nästa år. Mer informa-

tion om Nichlas kommer senare i höst.

Jag rekommenderar en titt på vår inbytes-

kampanj på äldre fältdatorer såsom TSC2, 

TCU och uppgradera till TSC3 eller en 

Tablet. Kampanjen pågår till årsskiftet.

För mer information kontakta någon av 

våra säljare.

I samband med kampanjen på fältdatorer

så går vi nu ut och erbjuder våra kunder ett 

helt nytt sim-kort till vår korrektionstjänst 

Trimble Vrs Now (TVN), där vi nu har alla 

stora teleoperatörer på ett och samma kort. 

För våra befintliga TVN kunder kommer det 

att kunna bytas ut kostnadsfritt. Kortet fung-

erar även i utrustningar som inte är Trimble. 

För mer information runt detta kontakta vårt 

support-team på 0771-622 100.

Vår användarkonferens närmar sig. För er 

som inte har anmält sig men tänker komma 

så finns det fortfarande platser kvar, men 

vänta inte för länge för hotellrummen börjar 

bli fullbokade. Jag hoppas att få träffa 

många av er på vår användarkonferens där 

ni kommer att se den trend som jag beskrev 

från InterGeo, mycket mjukvaror. För mer 

information gå in på www.trimtec.se.

Om vi inte ses på TAK-konferensen så 

hoppas jag att vi träffas på någon av våra 

aktiviteter framöver. 

Peter Hammarbäck
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Kampanj!

Byt in din gamla fältdator

Om Trimtec Affärspartner

Genom detta koncept marknadsförs och säljs

ett högklassigt urval av Laserinstrument och 

tillbehör i butik.

Trimtec Användar Konferens
26-28 November

Föredrag, utbildningar, utställning, underhållning m.m.

Just nu får du extra förmånligt inbytespris för TCU, 

TSC2/Ranger när du byter upp dig till TSC3 eller 

Tablet PC med Trimble Access programvara!

Kontakta ditt lokala kontor

Mer info kommer på hemsidan inom kort

Anmälningstiden är nu 

passerad och vi kan inte 

längre garantera plats.

Det finns dock ett fåtal 

platser kvar. 

Läs mer om TAK här

 Ett komplett koncept som 

innefattar support, service, 

försäkring, utbildning och enkla 

beställningsrutiner som ger en 

bra totalekonomi. 

 Produktsortiment kommer från 

ledande varumärken som: 

Trimble, (Spectra Precision 

Laser), Hyssna (Mätstänger 

m.m.), Nedo (Stativ etc.).

Läs mer här

http://www.trimtec.se/
http://trimtec.se/tak2014
http://trimtec.se/tak2014
http://trimtec.se/tak2014
http://trimtec.se/om-affarspartner
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Några ord med Joakim 

Hixén, VD för Teodoliten.

”Teodoliten Mätteknik

är ett mättekniskt kon-

sultföretag där vi sätt-

er våra medarbetare

i fokus. Utbildning och

trivsel står högt upp 

på listan, vilket upp-

enbarligen resulterat i 

att våra kunder uppskattat oss. Min roll 

förutom den dagliga driften är att vara 

engagerad i vår härliga personal.

Vi jobbar med mättekniska tjänster 

inom projektering – bygg och anlägg-

ningsområdet.

Idag är vi ett av de största mätkonsult-

bolagen i Sverige med omkring 75 

anställda som finns i Malmö, Göteborg, 

Stockholm, Uddevalla och Varberg.

Vi gör effektiva mätningar, har tydlig 

kvalitetskontroll/rutiner och vi utför 

arbetet smidigt och lyhört för kundens 

önskemål. 

Bland annat använder vi oss av 

Trimble S6 och S8 totalstationer med 

TSC3 fältdatorer.

Trimble-instrument valde vi efter 

önskemål från delar av vår personal. 

Trimtec är lyhörda och jobbar nära 

kunden samt att det är ett effektivt och 

pålitligt instrument, vilket vi också 

eftersträvar.

Alla instrument är bra idag med små 

skillnader, där något är bättre hos den 

ena än den andra och vice versa. Vi 

utgår ifrån vad användaren känner sig 

van och trygg med.

Vi har nyligen tecknat serviceavtal på 

S6, S8 och TSC3, vilket ger ordning 

och reda. Trimtec kallar in instrumentet 

till service och man får inga otrevliga

överraskningar.

Vi jobbar med flera stora projekt för 

tillfället, bland annat Mall of

Scandinavia, den nya gallerian som 

uppförs i Solna Stockholm och kommer 

att bli nordens största och modernaste 

shoppingcenter, Marieholmsbron i 

Göteborg samt förstadiet på ESS i 

Lund.

Vi arbetar också med 3D-scanning i 

samband med innertak för HM-butiker. 

Där använder vi en Trimble TX5.”

Om Spectra Precision

Spectra Precision är sedan länge ett väletablerat 

varumärke inom Trimble-koncernen, känt för att 

leverera kvalitetsprodukter till bygg- och 

anläggningsindustrin. 

• En komplett produktportfölj inklusive 

GNSS-system, totalstationer, 

fältdatorer, programvaror, 

bygglaser, rotationslaser samt en 

stor mängd tillbehör för mättekniker.

• Riktar sig bland annat till 

byggmästare, grävmaskinister, 

anläggare etc.

Nya programversioner

Trimble Access v2014.20

• Förbättringar för snabbare 

korrektionsdata, fler mät-

funktioner m.m.
TBC v3.30

• Över 30 nya funktioner 

och förbättringar

Läs mer här Läs mer här

3-5 november Las Vegas

Mässrapporter

Läs mer här

Entreprenad Live, Göteborg – 3 dagars högtryck med 

Laser, UX5, ProMark m.m. Läs mer här

Entreprenad Expo, Borgeby – Många besökare i ett 

blåsigt Skåne. Läs mer här

Esri Användarkonferens, Stockholm – Fotogrammetri 

och GIS-produkter dominerade. Läs mer här

VA-mässan, Jönköping – Spectra-produkterna 

imponerade på besökarna. Läs mer här

https://www.facebook.com/pages/Trimtec/180200541999568
https://www.facebook.com/pages/Trimtec/180200541999568
http://trimtec.se/webshop
http://trimtec.se/webshop
http://apps.trimbleaccess.com/help/en?TrimbleAccess=2014-10-13
http://www.trimble.com/Survey/trimble-business-center-2.aspx
http://www.trimbledimensions.com/
http://www.trimbledimensions.com/
http://trimtec.se/spectra-2
http://trimtec.se/aktuellt
http://trimtec.se/aktuellt
http://trimtec.se/aktuellt
http://trimtec.se/aktuellt

