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GeoSync aprašymas 
 

GeoSync 1.0 yra skirta duomenų apsikeitimui tarp GEOMAP ir TRIMBLE prietaiso. Kad 

komanda veiktų turi būti aktyvi Trimble Connect paskyra ir turi veikti interneto ryšys, todėl 

duomenys gali būti perduodami be laidų. Ši programa veikia debesų kompiuterijos principu. Šiuo 

metu programa importuoja visus piketus, perduodama jų aukštį, kodą, numerį bei jų koordinates iš 

nurodyto failo. 

GeoSync 1.0 aplikaciją palaiko šie prietaisai: TSC3, M3 ir Slate. 

Trimble paskyros sukūrimas 
 

Pirma reikia susikurti Trimble Connect paskyrą, šiame puslapyje: 

https://app.prod.gteam.com/gteam/app/#auth,signup. Prisijungus prie paskyros reikia sugeneruoti 

API Access Key (daugiau apie API Access Key skaityti čia: https://gteam.zendesk.com/hc/en-

us/articles/205661445-How-to-get-an-API-Key), žr. pav.: 

 

1. Pav. Kaip gauti API Access Key 

 

GeoSync diegimas 
 

GeoSync 1.0 diegimas paprastas, reikia įsikelti į prietaisą „GeoMapAccessPlugin 

Setup.WM5.V1.0.2.0.cab“ diegimo failą (žr. 2 pav.), jį rasite paspaudus ant valdiklio „Start“, tada 

prietaise atsidaryti „File Explorer“ (arba kitame kataloge, kuriame buvo įkeltas failas), kuriame yra 

įkeltas GeoMapAccessPlugin Setup.WM5.V1.0.2.0.cab failas, šį failą paleidus ir pasirinkus [OK] 

vyksta diegimas.  

 
2. GeoSync diegimo failas 

https://app.prod.gteam.com/gteam/app/#auth,signup
https://gteam.zendesk.com/hc/en-us/articles/205661445-How-to-get-an-API-Key
https://gteam.zendesk.com/hc/en-us/articles/205661445-How-to-get-an-API-Key
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Sudiegta GeoSync 1.0 aplikaciją galima rasti Trimble Access aplikacijoje (Start->Trimble 

Access->GeoSync). 

 

3. GeoSync aplikacija 

Paspaudus GeoSync pamatysite pagrindinius mygtukus, žr. 4 pav.  

 

4. pav. GeoSync aplikacijos langas 

GeoSync aplikacijos mygtukai 

 Darbai – galima rasti importuotus darbus arba pasirinkti aktyvų darbą eksportui. 

 Pasirinkus „Trimble Connect“ galima prisijungti prie paskyros.   

 Duomenų apsikeitimui yra „Eksportas“ ir „Importas“ mygtukai. Daugiau skaitykite 

Programos veikimas Trimble aparatinėje dalyje skyriuje.   
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Prisijungimas prie Trimble Connect paskyros 
 

GEOMAP aplinkoje 
  

Komanda skirta prisijungimo duomenų įvedimui. 

Komandą galima iškviesti šiais būdais: 

 su meniu komanda Geo duomenys → Trimble apsikeitimo įrankiai ; 

 komandinėje eilutėje įvedus komandą  IERA_PRISIJUNGIMAS. 

  

1. Iškvietus komandą, programa pateikia dialogo langą: „Prisijungimas prie Trimble 

Connect paskyros“, kuriame naudotojas turi įrašyti prisijungimo vardą (toks pats kaip 

prie Trimble Connect paskyros) ir API Access Key. Taip pat dialogo lange pateikiama 

nuoroda Trimble Connect paskyros sukūrimui „Sukurti naują naudotojo paskyrą“. 

  

 

5.  pav. Prisijungimo prie Trimble Connect paskyros dialogas 

  

2. Jeigu įvesti prisijungimo duomenys teisingi, programa įsimena naudotojo paskyros 

duomenis. 
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Trimble prietaise 
 

Reikia paleisti Trimble Access, tada pasirinkti GeoSync, atidarytame lange pasirinkti 

„Trimble Connect“ mygtuką . „Trimble Connect Prisijungimo informacija“ lange (žr. 6 pav.) 

suvesti prisijungimo duomenis: 

 Vartotojas – įvesti prisijungimo vardą prie Trimble Connect paskyros; 

 API Access Key – įvesti sugeneruotą API Access Key. API Access Key galima ir įklijuoti 

naudojant CTRL+C ir CTRL+V prietaiso mygtukų komandas, t. y. iš tekstinio failo 

nukopijavus tekstą su API Key kodu naudojant CTRL+C ir jį įklijavus su CTRL+V 

komanda į API Access Key laukelyje (tekstinį failą galima įsikelti toje pačioje vietoje kaip 

ir diegimo failą, pvz.: prietaise pasirinkus „Start“ mygtuką, atsidaryti File Explorer ir 

pasirinkti katalogą, kuriame norite padėti failą). 

 

 

 

6. pav. Prisijungimo prie Trimble Connect paskyros dialogas 
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Duomenų apsikeitimas tarp GEOMAP ir TRIMBLE prietaiso 
 

Pagrindinis duomenų eksporto procesas: 

1. Trimble prietaise pasirenkamas išsaugotas darbas. 

2. GeoSync aplikacijoje paleidžiama „Eksportas“ komanda. 

3. Duomenys išsaugomi Trimble Connect paskyroje. 

4. GeoMap programoje vykdoma komanda „Trimble importas“ 

5. Importuoti duomenys atsiranda brėžinyje.  

 

GeoMap

 

7. Pav. duomenų eksporto procesas 

 

Pagrindinis duomenų importo procesas: 

1. GeoMap programoje vykdomas piketų eksportas iš brėžinio. 

2. Duomenys išsaugomi Trimble Connect paskyroje. 

3. GeoSync aplikacijoje paleiskite komandą „Importas“. 

4. Pasirinkite iš sąrašo darbą. 

5. Importuotas darbas bus išsaugotas kataloge „Darbai“. 

 

GeoMap

 

8. Pav. duomenų importo procesas 
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Programos veikimas GEOMAP dalyje 
 

Trimble importas 
  

Komanda skirta duomenų sinchronizavimui tarp GeoMap programos ir Trimble prietaiso. 

Kad komanda veiktų, turi būti aktyvi Trimble Connect paskyra ir turi būti interneto ryšys. 

Komanda skirta duomenų iš Trimble prietaiso importavimui. 

  

Komandą galima iškviesti šiais būdais: 

 su meniu mygtuku Geo duomenys → Trimble apsikeitimo įrankiai → Trimble 

importas ; 

 komandinėje eilutėje įvedus komandą  IERA_GEO_TRIMBLE_IMPORT. 

  

Iškvietus komandą tolimesnių veiksmų seka tokia: 
1. Programa pateikia „Trimble importas“ dialogo langą, kuriame pateikiamas naudotojo 

Trimble Connect paskyroje „TrimbleJobs“ kataloge esančių failų sąrašas pagal naujausią 

failą, naujausias viršuje. Mygtukas „Priimti“ neaktyvus iki tol, kol nurodomas darbas 

importavimui. 

  

 

9.  pav. Trimble importas dialogas 

2. Nurodykite darbą iš sąrašo, kurį importuosite. 

3. Paspauskite mygtuką „Priimti“. 

4. Programa vykdo duomenų importą. 

5. Įvykdžius komandą, komandinėje eilutėje programa pateikia pranešimą: „Komanda įvykdyta 

sėkmingai!“. 

  

Įvykdžius komandą, programa suimportuoja piketus ir įrašo juos aktyviame brėžinyje, įrašant 

piketo aukštį, kodą, numerį bei jų koordinates iš nurodyto failo, kuris pasirinktas importuoti. Jeigu 

programos nustatymų faile yra įrašytas taškas su nurodytu piketo kodu esančiu importuojamame 

faile, tai pagal kodo prietaiso reikšmę, kuri lygi kodo reikšmei iš importuojamo failo, piketo kode 

įrašo piketo kodo reikšmę iš nustatymų ir prie piketo, piketo koordinatėse, įterpia bloką (taškinį 

simbolį) atitinkantį kodo prietaiso numerį. 

  

 

Trimble eksportas 
  

Komanda skirta duomenų sinchronizavimui tarp GeoMap programos ir Trimble prietaiso. 

Kad komanda veiktų, turi būti aktyvi Trimble Connect paskyra ir turi būti interneto ryšys, 

aktyviame brėžinyje turi būti bent vienas piketas. 

Komanda skirta duomenų į Trimble prietaisą eksportavimui. 

http://update.infoera.lt/Help/Geo3D/16.1/lt/prisijungimasprietrimbleconnectpaskyros.htm
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Komandą galima iškviesti šiais būdais: 

 su meniu mygtuku Geo duomenys → Trimble apsikeitimo įrankiai→ Trimble 

eksportas ; 

 komandinėje eilutėje įvedus komandą  IERA_GEO_TRIMBLE_EXPORT. 

  

Komanda gali eksportuoti visus arba dalį piketų iš brėžinio. Kai prieš vykdant komandą 

pažymimi piketai, tokiu atveju eksportuojami atrinkti piketai, jei nepažymėti – eksportuoja visus 

brėžinyje esančius piketus. 

  

Iškvietus komandą tolimesnių veiksmų seka tokia: 
1. Kai brėžinyje pažymėti piketai programa pateikia „Eksportuojami piketų kodai“ dialogo 

langą: 

  

 

10. pav. Eksportuojamų piketų kodų dialogas 

  

Pastaba: piketus be kodo, programa sudeda į grupę „Piketai be kodo“. 

  

2. Nurodykite piketų kodus, pagal kuriuos bus atrinkti piketai eksportavimui. 

3. Nurodžius kodus, spauskite mygtuką „Gerai“. 

4. Programa pateikia „Trimble eksportas“ dialogo langą, kuriame galima nurodyti 

eksportuojamo failo pavadinimą, įrašant ranka arba pasirinkti iš pateikiamo Trimble 

Connect paskyroje „TrimbleJobs“ kataloge esančių failų sąrašo, kuris išdėstytas abėcėlės 

tvarka. Mygtukas „Priimti“ neaktyvus iki tol, kol nurodomas darbas eksportavimui. 

5. Jeigu pasirenkamas iš sąrašo, programa pateikia dialogo langą „Trimble eksportas“ su 

užklausa: „[failas.xml] egzistuoja. Ar norite perrašyti? [Taip /Ne]“. 

6. Pasirinkus „Taip“ arba „ENTER“ programa vykdo duomenų eksportą. Perrašomas nurodytas 

duomenų failas. 

7. Įrašius ranka, sukuriamas failas eksportavimui ir vykdomas duomenų eksportas. 

8. Įvykdžius komandą, komandinėje eilutėje programa pateikia pranešimą: „Komanda įvykdyta 

sėkmingai!“. 
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Programos veikimas Trimble aparatinėje dalyje 
 

Trimble importas 
  

Komanda skirta duomenų sinchronizavimui tarp GeoMap programos ir Trimble prietaiso. 

Kad komanda veiktų, turi būti aktyvi Trimble Connect paskyra ir turi būti interneto ryšys. 

  

1. Komandą galima iškviesti mygtuku „Importas“ .  

2. Jei Trimble Connect paskyroje yra bent vienas darbas, atidaromas langas, kuriame galima 

nurodyti darbą, kuris bus importuojamas. Žr. 11 pav. 

 

 
11. pav. Trimble importas langas 

 

3. Spausti ENTER.  

4. Aplikacija vykdo duomenų importą. 

5. Jeigu pasirinktas darbas egzistuoja Trimble prietaise kataloge „Darbai“, programa pateikia 

dialogo langą su užklausa: „[failas] egzistuoja, ar norite perrašyti? [Taip /Ne]“.  

a. Jeigu pasirenka „Taip“ arba „ENTER“. Programa vykdo duomenų importą ir 

perrašo nurodytą failą. Duomenų failas patalpinamas į GeoSync aplikacijos 

katalogą „Darbai“. 

b. Jei pasirenka „Ne“. Programa grąžina į pradinį „GeoSync“ langą. 

6. Įvykdžius komandą, programa pateikia pranešimą: „Komanda įvykdyta sėkmingai!“.  

http://update.infoera.lt/Help/Geo3D/16.1/lt/prisijungimasprietrimbleconnectpaskyros.htm
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Trimble eksportas 
  

Komanda skirta duomenų sinchronizavimui tarp GeoMap programos ir Trimble prietaiso. 

Kad komanda veiktų, turi būti aktyvi Trimble Connect paskyra ir turi būti interneto ryšys.  

1. Pirma reikia nurodyti darbą, kuris bus eksportuojamas. Darbą galima nurodyti pasirinkus 

„Darbai“ katalogą , kuris yra GeoSync aplikacijos lange, toliau pasirinkti 

„Atidaryti darbą“ ir iš sąrašo pasirinkti darbą, pasirinktą darbą rašo GeoSync aplikacijos 

antraštėje, žr. 7 pav. 

 

 
 

12. pav. GeoSync aplikacijos antraštė 

  

2. Komandą galima iškviesti mygtuku „Eksportas“  .  

3. Jeigu pasirinktas darbas jau yra Trimble Connect paskyroje, programa pateikia dialogo 

langą „GeoSync“ su užklausa: „[failas.xml] egzistuoja. Ar norite perrašyti? [Taip /Ne]“.  

a. Pasirinkus „Taip“ arba „ENTER“ programa vykdo duomenų eksportą. Perrašomas 

nurodytas duomenų failas. 

b. Pasirinkus „Ne“ grįžtama į GeoSync aplikacijos langą. 

4. Įvykdžius komandą, programa pateikia pranešimą: „Komanda įvykdyta sėkmingai!“.  

http://update.infoera.lt/Help/Geo3D/16.1/lt/prisijungimasprietrimbleconnectpaskyros.htm

