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VD:n HAR ORDET 
Så passerade den här så kallade sommaren och hösten är i antågande! Jag hoppas att alla 
lyckades pricka in någon soldag under denna något solfattiga sommar!

Under perioden fick vi positiva besked från 
Lantmäteriet och deras upphandling där vi åter-
igen var överlägsna i hela den tekniska utvärde-
ringen. Vi kommer nu under de kommande fyra 
åren vara en leverantör av GNSS-utrustning till 
Lantmäteriet. 
För Trimtecs del blev det rivstart direkt efter 
semestern med flytt till nya lokaler i Malmö 
som jag nämnde i senaste nyhetsbrevet. Vi hade 
en lyckad invigning med mycket folk, bra mat 
och ett kanonväder som ni förhoppningsvis har 
sett och följt på vår Facebook-sida.
I början på september hade vi, Trimtec, möte 
där hela företaget träffades i Nynäshamn. Vi 
spenderade några dagar där tillsammans för 
att bland annat planera och ladda inför höstens 
utmaningar.
Vi har redan nu hunnit ställa ut på 2st mässor 
efter sommaren. Det har varit dels Entreprenad 
Expo i Borgeby, Skåne, och Elmia Park i 
Jönköping.  

Direkt efter Elmia Park så blir det 
Geodesidagarna mellan den 30/9- 2/10 på 
Scandic Infra City norr om Stockholm. 
Jag hoppas att vi ses vi på några av våra akti-
viteter under hösten.

Peter Hammarbäck

5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Petra Hartman 
Bor:  
Vessigebro 
Anställd sedan:  
2002

1. Vilket kontor tillhör du?
Göteborg

2. Vilken arbetsuppgift har du?
Ansvarar för ekonomisidan.

3. Vad är det bästa med att jobba på Trim-
tec?
Alla engagerade och kompetenta kollegor.

4. Vem har du som förebild?
Min mamma (pensionerad lärare). Hon har en 
drivkraft och arbetsglädje som smittar av sig.

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
En bra bok, dricka och något gott att äta – ing-
en elektronik ;-)

MÄSSRAPPORTER
Intergeo i Stuttgart 15-17 
september
Mycket Trimblefolk jobbade i och runt mon-
trarna Trimble/Spectra/Seco. Mässan var väl-
besökt och en hel del nyheter presenterades. 
Inte helt oväntat låg största fokus på drönare. 
I övrigt så var det väldigt mycket mjukvarule-
verantörer som ställde ut, med tyngdpunkt på 
bild- och 3D-hantering.
Några av godbitarna:
Spectra Laser - Construction Tools från 
Spectra Precision presenterade nya model-
ler, bland annat en rörläggningslaser och 
HV302G som är en Bygglaser med grönt ljus. 
Trimble R2 - En GNSS-
mottagare som går att an-
vända som IS Rover. 
Möjligheten att koppla upp 
sig med en IOS/Android-
enhet är en stor nyhet.
Trimble ZX5 är en multirotorlösning från 
Trimble via samarbete med Sevicedrones i 
Tyskland. Kan enkelt fällas ihop för att minska 
storlek vid transport. 
Trimble TDL2.4 - Bluetooth-radio. Framtagen 
för att med en extern ruggad dator kunna anslu-
ta till totalstation.
Programvaror - Nya spännande versioner av 
TBC, Realworks, Trident, Access m.fl. har 
släppts.

Trimble MX7 är Trimbles 
enklaste system för mobil 
mapping. 

Trimble 4D Control - Trimbles samarbetspart-
ner M1 Settop tillverkar bland annat sensorer 
och modem för att konfigurera ett monitore-
ringsprojekt. Deras lösning fungerar väldigt bra 
ihop med Trimbles lättjobbade programvara 4D 
Control.
”Vi deltog på en session som handlade om fram-
tida utveckling av Trimble Business Center. En 
GIS-modul kommer framöver för att kunna 
skapa databaskopplingar m.m. Generellt så är 
TBC en programvara som det satsas stora re-
surser på framöver”, berättar Mikael Kasholm, 
Försäljningschef Geospatial.

Entreprenadexpo i Borgeby 10-12 
september 
Vi passade på att berätta om vårt nya 
Malmökontor. Många besökare uppskattar 
satsningen på både försäljning och service på 
alla våra kontor. Trots att besökarantalet kun-
de varit större fick vi många tillfällen att visa 
upp Trimbles förnämliga produktprogram. 
Dessutom knöts många nya kontakter.

Elmia Park i Jönköping 22-24 
september
Många besökare var från kommuners park-
avdelningar, golfbanebyggare och andra be-
släktade branscher. Det var en ständig ström av 
besökare i gångarna. Många behöver utsättning 
av någon form. Flera av samtalen kommer att 
leda till affärer på GNSS-utrustning och laser. 
Vår nya Trimble Geo7X rönte stort intresse. 

På lasersidan hade vår Dan Ek fullt upp med 
demonstrationer av framförallt Spectras nya 
tvåfallslaser GL422N. Dessutom har intres-
set för maskinlasermottagare ökat igen, vilket 
är väldigt roligt. Vi har ju flera bra alternativ 
att erbjuda. Flera affärer gjordes. Vi fick möj-
lighet att träffa många ny kunder från bran-
scher vi annars inte kommer i kontakt med. 
Förhoppningsvis kommer det att ge ringar på 
vattnet. Väldigt kul! 
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SUPPORT ”Bakom kulisserna”
Supportavdelningen är en mycket betydelsefull funktion i Trimtecs koncept att leverera hel-
hetslösningar. Det är av högsta vikt att produkterna fungerar smidigt och felfritt.

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få svar på 
frågor eller lösningar på problem som kan upp-
stå i fält eller kontorsmiljön. Därför läggs också 
mycket kraft på kompetens och tillgänglighet.
Vad händer bakom kulisserna när du mai-
lar eller ringer till Trimtec Support? I dagens 
läge arbetar tre personer med inkommande 
ärenden. Mikael Gjertz, Birgitta Johansson 
och Ola Blomgren har alla lång erfarenhet av 
mätning, kundrelationer och Trimbles produk-
ter. Deras rutin gör att vi har en bred kunskaps-
bank som täcker de olika segmenten i Trimtecs 
produktportfölj.
Förutom att vara behjälplig vid inkommande 
mail och samtal arbetar man t.ex. med drift och 
underhåll av TVN, Trimbles nätverkstjänst som 
idag förser ett stort antal användare med kor-
rektioner från ett väl utbyggt basstationsnät. 

Utbildning är en annan viktig uppgift. Man är 
även ett viktigt tekniskt stöd för säljare vid t.ex. 
visningar eller leveranser. 
”Jag håller utbildningar här på kontoret eller 
på plats ute hos kunder. Jag testar också nya 
Trimble-produkter och ny programvara för att 
kunna delge mina kollegor nyheter. Min erfa-
renhet är att slutanvändarna uppskattar hög 

nivå på support, vilket gör att jag lär mig nya 
arbetssätt och vet då vilka produkter/tjänster 
som passar bäst för respektive kund.”, säger 
Ola som tillhör Karlstad.
Alla ärenden loggas i ett system som är di-
rekt knutet till kunddatabasen. Detta ger en bra 
överblick, och kan dessutom enkelt användas 
som en referens- och felsökningsbank.
Vi har också regelbunden kontakt och direkt 
stöd från Trimbles globala support-organisation.
”Det kommer upp nya frågeställningar hela ti-
den i och med nya funktioner, produkter, och 
programversioner som kommer ut. I möjligaste 
mån försöker vi svara på samtal direkt så att ni 
når en verklig person hos oss direkt. Ibland kan 
tyvärr alla vara upptagna samtidigt men där-
efter ringer vi så snart vi kan upp de som har 
lämnat röstmeddelanden”, säger Birgitta som 
tillhör Göteborg.
På vår hemsida www.trimtec.se/support finns 
ett stort antal hjälpmedel att tillgå.
”Vi utvecklar hela tiden supportfunktionen och 
det kostar såklart att ha denna resurs. För att ta 
del av den tecknar man ett supportavtal och får 
därmed vår experthjälp under kontorstid. På så 
sätt kan man som användare nyttja utrustningen 
till fullo och undvika kostsamma driftstopp”, 
säger Mikael som tillhör Stockholm.
Information om supportavtal finns här: 
http://trimtec.se/suppporthidden/support-avtal

/Support-teamet

Mikael Gjertz
”Jag har ett förflutet som utsättare på Skanska. 
Började på Trimtec 2006 och sysslade då mes-
tadels med maskinstyrning. Sedan 2013 har jag 
ansvaret för supporten. På fritiden är det motor-
sport som gäller. Med en egen rallybil i garaget 
samt familj och eget hus så är det aldrig brist på 
fritidssysselsättning”.

Ola Blomgren 
”Innan jag började som säljare på Trimtec 1997 
jobbade jag som mätare inom byggbranschen. I 
takt med att vi blir fler och att tekniken blir mer 
avancerad behövs det en högre grad av support. 
Därför kommer mina arbetsuppgifter inom sup-
porten att öka samtidigt som yngre förmågor 
börjar där jag startade för 18 år sedan”.

Birgitta Johansson
”Har varit på Trimtec sedan juni 2014. Jag gick 
en tvåårig Yrkesutbildning, Kartotek. Därefter 
var jag på Teodoliten där jag bl.a. mätte berg för 
mängdning samt satte ut borrhål och VA. Sedan 
lite andra jobb på Metria, såsom lägeskontrol-
ler, projekteringsmätning, transformeringar, 
ajourhållning av kommunens grundkarta och 
rita in nya detaljplaner. 
Jag är väldigt spontan på min fritid och hoppar 
gärna på det mesta som kommer upp. Sticker 
gärna ut och letar geocacher eller hälsar på fa-
milj och vänner”. 

NYA MALMÖKONTORET INVIGT
Torsdagen den 10 september var det stor in-
vigningsfest i och runt Trimtecs nya kontor på 
Kabingatan 11 i Malmö (Bulltoftaområdet). 
Några veckor tidigare hade flyttlasset rullat från 
den gamla adressen på Stensjögatan.

Många gamla och nya kunder besökte oss. 
Solen strålade samtidigt som man njöt av grill-
buffé, tävling och tog del av specialerbjudan-
den dagen till ära. 

Det hölls även produktvisningar, bland annat 
med den nya rotorlösningen ”Geodrone” som 
gjorde ett antal flygningar över området. 
De nyrenoverade moderna lokalerna, som är 
drygt 150 kvm större, ger oss bl.a. utrymme att 
växa, anpassad utbildningslokal och ett bättre 
geografiskt läge i norra delen av Malmö.


