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GEOCAD JULEBREV
Hermed fremsendes årets sidste nyhedsbrev. Vi ønsker samtidig alle kunder en glædelig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2012.
Der er sket meget i GeoCAD i 2011, og der kommer til at ske mindst lige så meget i 2012 – bl.a. fordi vi nu
er blevet helt uafhængige af eksterne konsulenter til løsning af de programdele, der er baseret på JAVA. Det
ny 3D vindue er et godt eksempel på, hvad dette åbner af muligheder. I 2012 vil vi glæde os til at
præsentere:
-

Nyt XML-konverteringsprogram (import/eksport af alle typer XML-formater, herunder LandXML, GML,
FOT-GML, Dan-Das mv.)
Helt ny JAVA-brugerflade og menustruktur! (bl.a. med mulighed for at søge efter funktioner)
Kobling af GeoCAD-data med SQL-database (MySQL m.fl.)
Forbedret WMS
Program til dannelse af ortofotos (- og beregning af ydre orienteringsparametre)
Værktøj til fotovisualisering
Og meget mere…!

Med den nye brugerflade vil vi glæde os til at afskaffe den løsthængende menu-bjælke. Opsætningsfilerne til
definition af skærmopløsning vil samtidig forsvinde. Et ønske vi har haft længe!
GeoCAD holder i starten af det ny år ”udstiller-seminar” på landinspektørforeningens faglige møde på
Hotel Nyborg Strand. Det sker lørdag d. 4. februar kl. 15:30 – 16:30. Hold øje med lokaleinformation på
mødet.

REGULERING AF OPDATERINGSPRIS PR. 1. JANUAR 2012
Som følge af de senere års mange forbedringer vil vi pr. 1. januar 2012 justere opdateringsprisen på
GeoCAD. Det gør vi udelukkende for at afbalancere udgifter med indtægter. Vi vil gerne understrege, at
vores mål fortsat ikke er at skabe overskud i GeoCAD, men derimod at skabe et effektivt og brugbart CADværktøj, der er skræddersyet til danske forhold med fokus på brugernes egne ønsker og behov.
Til orientering har GeoCAD ikke hævet priserne i mere end 25 år! Fra 1. januar er opdateringsprisen på en
GeoEdit licens 3.100,- kr. pr. ½ år (og 2.800,- kr. pr. ½ år ved 10 licenser eller flere).
Prisen skal ses i lyset af, at vi i den seneste tid har integreret rigtig mange funktioner, der alle holdes
opdateret igennem GeoEdit, herunder WMS-integration, GML-eksport, koordinattransformation, MIA
fejlsøgning, indexering af ortofotos (ecw), vis ejd.oplysninger fra internettet, OIS-masseudtræk, 3D viewer
mv.
Et tillægsmodul opdateres fremover for 900,- kr. pr. kontorsted pr. ½ år (og 750 kr. ved 3 kontorsteder eller
flere).
Med ønsket om en glædelig jul ser vi frem til et godt 2012!

Med venlig hilsen
Peter Jensen
AAKJAER Landinspektører
Vestergade 8
Postboks 47 · 8100 Århus C
Tlf.: 8613 2922
Email: 8100@aalsp.dk

Priser er oplyst ex. moms

Nellemann & Bjørnkjær
Strandvejen 18
Postboks 20 · 9100 Aalborg
Tlf.: 9813 4655
Email: nb@nb.dk

Jens Juhl
Spicavej 9
9200 Aalborg SV
Tlf.: 9818 6265
Email: jensjuhl@stofanet.dk

