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1

Gemini Oppmåling 5.4

1.1

Innledning
Du har nå mottatt programvaren Gemini Oppmåling versjon 5.4. Versjon 5.4
inneholder flere nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere.
Ta deg tid til å lese igjennom dette dokumentet før installasjonen startes. Dokumentet
beskriver hvordan du installerer programmet og setter opp systemet med hensyn til
valg av katalogstruktur, samt en beskrivelse av brukerpålogging og aktivering av
lisens.
Dersom noe er uklart i dette dokumentet eller det er andre ting du lurer på, ta gjerne
kontakt med vår support.
Support:
Tel.: 73 80 45 10
E-post: support@powel.no
Web: www.powel.no / www.mypowel.no

1.2

Systemkrav
Gemini er en moderne programserie som krever datautstyr deretter. Kravene varierer
fra applikasjon til applikasjon, og det som er listet under er et minimum.
Operativsystem


Minstekrav PC: Windows 7 32-bit



Minstekrav serverløsning: WindowsServer 2008

RAM


Minstekrav: 2GB (minstekrav Win7)

CPU


Minstekrav: 1 GHz

Harddisk


Minstekrav: 2 GB ledig diskplass

Grafikkort


Anbefaling: OpenGL-støtte fra NVIDIA eller AMD.

Skjerm


Minstekrav: Skjermoppløsning 1024x768



Anbefaling: Skjermoppløsning 1920x1080

Mus


3-tasters mus
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Annen programvare


Microsoft Excel 2010/2013



Internet Explorer 9.0 eller nyere

Internett


Ved aktivering, oppdatering og deaktivering av lisenser, må man være
tilknyttet internett

Hvorfor krav om Microsoft Excel og Internet Explorer?
Gemini Oppmåling bruker Microsoft Excel til å presentere rapporter i Gemini
Målebrev ved bruk av makroer.
Internet Explorer er nødvendig for å kjøre HTML-hjelp som benyttes i Geminiproduktene. Siden Microsoft ikke har hatt rene linjer på hva som er operativsystemet
Windows og hva som er Internet Explorer, har vi som tredjepart måttet akseptere
dette. Det supporteres ikke av Microsoft å supplere kun med HTML-DLL-er, derfor
kreves hele «pakken». Merk at selve browseren Microsoft Internet Explorer
(iexplorer.exe) ikke er krevd, men kun de DLL-er som følger Explorer-setup. Dette vil
si at dersom man kjører f.eks. Firefox som browser og ikke ønsker å gi tilgang på
Microsoft Internet Explorer, er det helt OK å fjerne iexplorer.exe.

1.3

Gamle prosjekter
Vi anbefaler å ta i bruk Gemini Oppmåling 5.4 på gamle 5.3-prosjekt.
Nytt i versjon 5.4. er at vi nå inngir koordinatsystem både for grunnriss og høyde.
Husk derfor å gå til Fil - Prosjektegenskaper og sett riktig Høydesystem for dine
prosjekter

2
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Hva er nytt
Nedenfor følger en oversikt over nyhetene i versjon 5.4. Webinaret holdt 14.12.15
viser en demonstrasjon av disse.

2.1

Koordinatsystem og separat høydesystem
Det er gjort endringer i organiseringen av koordinatsystem. Disse, samt håndtering av
egendefinerte koordinatsystemer fra tidligere versjoner er beskrevet nedenfor.

Valg av høydesystem
Det er nå lagt inn separat høydesystem, slik at man kan velge dette for hvert enkelt
prosjekt. Som standard ligger høydesystemene NN1954, NN2000 og NN1957 inne.
Koordinatsystem og nå også høydesystem settes som tidligere under Fil Prosjektegenskaper.

Valgt koordinatsystem og høydesystem vises øverst til høyre i programmet sammen
med prosjektnavnet.

3

Gemini Oppmåling
Oppsett av koordinatsystemer
Som følge av innleggingen av separat høydesystem er nå valgene for
koordinatsystemer utvidet under Fil - Oppsett – Koordinatsystemer.

Her kan de ulike systemene og geoidemodellene administreres hver for seg. Nedenfor
følger en kort beskrivelse av de ulike dialogene.








Koordinatsystemer
Denne dialogen viser ID og navn for alle tilgjengelige koordinatsystemer, både
forhånds- og egendefinerte. Ved bruk av knappene til høyre kan systemene
redigeres eller nye opprettes.
Høydesystemer
Denne dialogen viser ID og navn for alle tilgjengelige høydesystemer, både
forhånds- og egendefinerte. Ved bruk av knappene til høyre kan du legge til
nye eller redigere/slette høydesystem som allerede er lagt til. Knappen
Standard henter inn igjen forhåndsdefinerte høydesystem som er slettet.
Geoidemodeller
Denne dialogen viser ID og navn for alle tilgjengelige geoidemodeller, både
forhånds- og egendefinerte. Ved bruk av knappene til høyre kan du legge til
nye eller redigere/slette modeller som allerede er lagt til.
Referansesystemer
Her finner du en oversikt over tilgjengelige referansesystem, både forhåndsog egendefinerte. Ved bruk av knappene til høyre kan du legge til nye eller
redigere/slette referansesystem som allerede er satt opp. Med referansesystem
mener vi sammenstillingen av datum (horisontalt), vertikaldatum og
geoidemodell.

For å kunne gjøre endringer her, må man være innlogget som superbruker.

4

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Rapporter
Rapportene som genereres er oppdatert slik at høydesystem i prosjektet også vises i
rapportene.

Utskriftsark
Utskriftsarkene er oppdatert slik at høydesystem i prosjektet også vises i arkets
tittelfelt.

Gamle prosjekter
Gamle prosjekter kan åpnes som tidligere i den nye versjonen. Husk imidlertid å
sjekke prosjektegenskaper under Fil – Prosjektegenskaper slik at høydesystem blir
riktig.

Manuell innlegging av tidligere egendefinerte koordinatsystemer
Egendefinerte koordinatsystemer må legges inn på nytt i programmet. Dette skyldes
omleggingen av koordinatsystemer. Det er ikke tilstrekkelig å kopiere cosys.ini fra
gammel Data-katalog for 5.3 til ny Data-katalog for 5.4.

2.2

EPSG‐koder
EPSG-koden for de enkelte høyde- og koordinatsystem er lagt inn. Dette er
standardiserte koordinatsystembetegnelser som identifiserer de ulike
koordinatsystemene. Mer informasjon om EPSG-koder finner du her:
https://www.epsg-registry.org/

WMS-kartlag og EPSG-kode
EPSG-koden brukes også for å hente bakgrunnskart via WMS-koblinger. Slik kan du
bruke samme WMS-kartlaget i prosjekter med ulike koordinatsystem, uten å måtte
endre koordinatsystem i kartlaget.
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2.3

Høydereferansemodeller og høydetransformasjonsmodell
Nye høydereferansemodeller som beskriver overgangen mellom ellipsoidiske høyder i
Euref 89 og nasjonale høyder i NN1954/NN2000 er lagt inn i programmet:



href2008a.bin
HREF2015B_NN2000_EUREF89.bin

Høydetransformasjonsmodellen som brukes for å transformere mellom NN1954 og
NN2000 er også lagt inn:


NNTrans2015B.bin

Disse er tilgjengelig fra Statens Kartverk fra følgende link:
http://kartverket.no/Posisjonstjenester/HREF/ Vi anbefaler brukerne våre å sjekke
siden jevnlig for oppdatering/forbedring av modellene.

2.4

Transformasjon
Oppsett av transformasjoner
Det er laget egne menyvalg for å separat kunne definere og utføre transformasjoner i
grunnriss og høyde.
Menyene for å definere transformasjoner finner du på menylinjen under Fil - Oppsett
- Transformasjoner.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Utføre transformasjoner i grunnriss eller høyde
Menyene for å utføre transformasjoner finner du på menylinjen under Beregn Transformer prosjekt

Det kjøres separat transformasjon for transformasjon i grunnriss og transformasjon av
høyde.

Tidligere egendefinerte transformasjoner
Egendefinerte transformasjoner må legges inn på nytt i programmet. Dette skyldes
omleggingen av koordinatsystemer og transformasjoner. Det er ikke tilstrekkelig å
kopiere trans.ini fra gammel Data-katalog for 5.3 til ny Data-katalog for 5.4.
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2.5

Satsreduksjon for konvensjonelle målinger
Satsreduksjon for konvensjonelle målinger (totalstasjon) er nå tilgjengelig. Ved å
benytte satsreduksjonen kan vi sikre at vi arbeider med et riktigere grunnlag for
analyser og beregninger.
Tidligere har satsmålinger blitt importert som ulike stasjoner for hver gang
kikkerstillingen er byttet. Slik vil det fremdeles være ved import av data, men i listene
for Stasjoner (konvensjonelle observasjoner) og Observasjoner (konvensjonelle)
kan man høyreklikke og velge Reduser satser.
Funksjonen går da gjennom alle stasjoner, tilsikt og kikkerstillinger, identifiserer like
satser og beregner midlet stasjon med MidletRefID etter minste kvadraters metode.
Merk at målingene må ligge etter hverandre i listen, er det nye observasjoner i mellom
oppstår det brudd i beregningen. Utjevning videre utføres som tidligere.
Før satsreduksjon:
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
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Etter satsreduksjon:

Satsreduksjon kan dokumenteres med egen rapport Midling av satser.
Satsreduksjonen kan tilbakestilles ved å igjen høyreklikke i listen og velge
Tilbakestill satsreduksjon.

2.6

Rapporter
Rapportene er endret ved at de nå også inneholder informasjon om prosjektets
høydesystem. En del forbedringer er også gjort.
Det er utarbeidet nye rapporter:




Midling av satser:
For rapportering av satsreduksjon
Punktliste utvidet:
Utvidet rapport med felt for nøyaktighet i grunnriss og høyde og målemetode i
grunnriss og høyde.
Linjer utvidet:
Utvidet rapport med felt for nøyaktighet og målemetode.
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2.7

Beregning av nøyaktighet på punkter
Ved utjevning av punkter beregnes nøyaktighet for grunnriss og høyde når man
godkjenner en beregning, basert på beregningens standardavvik. Enheten i
beregningene er meter.
ø
ø

√

.

ø

.Ø
.

Utjevning i grunnriss:

Utjevning i høyde:

Beregnet nøyaktighet i grunnriss (Nøyaktighet) og høyde (Nøyaktighet høyde):
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2.8

Beregning av nøyaktighet på linjer
Vi kan beregne nøyaktighet på linjer ut fra nøyaktigheten på de målte punktene linjen
går mellom. Valget finner vi ved å markere linjen og deretter høyreklikke i
kartvinduet og velge Beregn nøyaktighet…
Funksjonen forutsetter at alle punktene som inngår i linjen har en verdi for
nøyaktighet/nøyaktighet høyde. Tverravviket baseres på maks. punktmiddelfeil.
Lengdeavviket baseres på feilforplantning basert på punktenes standardavvik.

Følgende verdier beregnes:



2.9

Tverravvik
Høydenøyaktighet
Lengdeavvik
Lengdeavvik 3D

Beregning av nøyaktighet på polygoner
Vi kan beregne Nøyaktighet areal på polygoner ut fra nøyaktigheten på de målte
punktene polygonet går mellom. Valget finner vi ved å markere polygonet og deretter
høyreklikke i kartvinduet og velge Beregn nøyaktighet…. Funksjonen forutsetter at
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alle punktene som inngår i polygonet har en verdi for nøyaktighet/nøyaktighet høyde.
Nøyaktighet beregnes også for sammensatte areal og areal med øyer. Beregningen
baseres på feilforplantning av punktenes standardavvik.

2.10

Målemetode, målemetode høyde og synbarhet
Egenskapsdialogene for Punkt og Linje er utvidet med felt og nedtrekksmenyer for
målemetode (MÅLEMETODE), målemetode høyde (H-MÅLEMETODE) og
synbarhet (SYNBARHET), med tilhørende lovlige verdier i nedtrekksmenyer.
Ved eksport til SOSI overføres disse verdiene til KVALITET sammen med verdier
fra nøyaktighetsberegningen.

Disse kodeverdiene er definert i fcodes.ini-filene på katalogen …Survey\Sys.
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2.11

Eksport av KVALITET til SOSI
De nye verdiene som beregnes for nøyaktighet brukes nå for direkte eksport av
KVALITET til SOSI, sammen med verdiene for Målemetode og Synbarhet.
Ved eksport til SOSI overføres egenskapsverdiene for punkter slik:
Egenskap Oppmåling

Egenskap SOSI

Målemetode

MÅLETETODE

Nøyaktighet

NØYAKTIGHET

Synbarhet

SYNBARHET

Målemetode høyde

H-MÅLEMETODE

Nøyaktighet høyde

H-NØYAKTIGHET

Ved eksport til SOSI overføres egenskapsverdiene for linjer slik:
Egenskap Oppmåling

Egenskap SOSI

Målemetode

MÅLETETODE

Tverravvik

NØYAKTIGHET

Synbarhet

SYNBARHET

Målemetode høyde

H-MÅLEMETODE

Høydenøyaktighet

H-NØYAKTIGHET

Det eksporteres ikke KVALITET for polygoner.
Egenskapene kompaktifiseres ved eksport iht. standard:
..KVALITET <MÅLETETODE> <NØYAKTIGHET> <SYNBARHET>
<H-MÅLEMETODE> <H-NØYAKTIGHET>
Dersom en eller flere av verdiene ikke er kjent, eksporteres denne som en stjerne *.
Dersom ingen av verdiene er kjent, eksporteres ikke KVALITET.
Ved eksport til SOSI rundes millimeter av til nærmeste centimeter. Merk at enheten er
i meter i Gemini, mens det eksporteres til hele centimeter til SOSI iht. SOSI-standard.
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Eksempel 1, beregnede verdier for nøyaktighet:
Enkeltpunkt i Gemini:

Eksportert til SOSI:
.PUNKT 1
..OBJTYPE Teiggrensepunkt
..KVALITET 11 1 0 11 1
..NØH
1287502062 87758518 189835
Dersom man har en egen attributt for KVALITET for punktene/linjen, er det verdiene
i denne attributten som skrives ut til SOSI-filen. Attributten KVALITET defineres fra
menylinjen under Verktøy – Attributtdefinisjoner.
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Eksempel 2, egen attributt for KVALITET:
Enkeltpunkt i Gemini:

Eksportert til SOSI:

Merk:
Det anbefales ikke å legge til egne attributter for henholdsvis MÅLEMETODE,
NØYAKTIGHET, SYNBARHET, H-MÅLEMETODE og H-NØYAKTIGHET da dette
vil gi dobbel koding av KVALITET i SOSI-filen dersom det finnes verdier i den øvre
delen av dialogen.
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2.12

Import av SOSI‐fil med KVALITET
Ved import av en SOSI-fil som inneholder KVALITET for punkt eller linjer,
importeres disse verdiene som separate egenskaper på objektene.
Ved import av SOSI overføres egenskapsverdiene for punkter slik:
Egenskap SOSI

Egenskap Oppmåling

MÅLETETODE

Målemetode

NØYAKTIGHET

Nøyaktighet (regnes først om til like
standardavvik for N og Ø)

SYNBARHET

Synbarhet

H-MÅLEMETODE

Målemetode høyde

H-NØYAKTIGHET

Nøyaktighet høyde

Ved import av SOSI overføres egenskapsverdiene for linjer slik:
Egenskap SOSI

Egenskap Oppmåling

MÅLETETODE

Målemetode

NØYAKTIGHET
SYNBARHET

Synbarhet

H-MÅLEMETODE

Målemetode høyde

H-NØYAKTIGHET
Det importeres ikke KVALITET for polygoner.

Eksempel:
Punkt i SOSI-fil:
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Enkeltpunkt importert til Gemini:

2.13

Lisens
Nytt i versjon 5.4 er også lisenssystemet. Dette tilsvarer lisenssystemet som benyttes i
Gemini 3D |Terreng & Entreprenør og Gemini 3D | Felt.
Løsningen er laget på bakgrunn av tilbakemeldinger og ønsker fra våre kunder, samt
for å bedre våre interne system og rutiner. Funksjonalitetene gir helt nye muligheter
for lisenshåndtering, og vil bidra til økt fleksibilitet for brukerne våre.
Lisenser med tilgjengelige moduler aktiveres via en aktiveringskode som tilsendes pr.
e-post. Alle eksisterende kunder får tilsendt aktiveringskode tilsvarende eksisterende
lisenser pr. e-post til organisasjonens kontaktperson for Gemini Oppmåling.
Alle lisenser er nå registrert i en sentral lisensdatabase. Man må derfor være tilkoblet
internett når lisenser aktiveres, oppdateres og deaktiveres.
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2.14

Gemini Fastmerkeregister/KREG
Merk at Gemini Fastmerkeregister ikke er oppdatert med endringen for separat
høydesystem, men ligger fast med NN54 som høydesystem. Dette gjør at det ikke vil
fungere å hente fastmerker fra Fastmerkeregisteret med andre høydesystemer. Bruk
derfor fastmerker fra koordinatregisteret KREG i stedet.
Detaljert beskrivelse av bruk av KREG finnes i programmets hjelpetekst,
fremgangsmåten er i korte trekk beskrevet nedenfor:
1. Opprett Oppmålingsprosjekt for hver enkelt kombinasjon for
koordinatsystem/høydesystem som er aktuell, eksempelvis Euref 89 UTM 32
med NN2000.
Lagre prosjektene på Data-katalogen i henhold til følgende
navngivningsregel: CoSysID-CoSysVerID.gmi
ID-ene for hvert koordinatsystem finner du under Fil - Oppsett Koordinatsystemer, gå så inn på det aktuelle koordinatsystem/høydesystem.
I eksempelet over vil navn på oppmålingsprosjektet være EUR89 32NN2000.gmi
2. Legg inn fastmerkene i Oppmålingsprosjektet iht. riktig koordinatsystem, lagre
og lukk.
3. Opprett nytt prosjekt hvor målinger knyttet til fastmerkene skal importeres,
sett riktig koordinatsystem under Fil - Prosjektegenskaper.
4. Gå til Fil - Oppsett - Logg inn som superbruker - Fastmerkeregister - huk
av for KREG (Koordinatregister) - OK
5. Importer måledata som vanlig, fastmerker hentes fra KREG-fil for aktuelt
koordinatsystem.

2.15

Utvidet innhold i tittelfelt for plottemaler
Det er utarbeidet nytt tittelfelt for utskriftsarkene som inneholder flere felter for
automatisk utfylt informasjon. Både informasjon under Fil – Prosjektegenskaper og
Fil – Skriv ark fylles nå ut.
Plottemalene er også oppdatert med tanke på visning av koordinatsystem i kartet og
ev. presentasjon av symboler.
Om ønskelig kan tittelfelt og plottemaler redigeres ved å kopiere filene fra Syskatalogen over til Data-katalogen. Filene det gjelder er:
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Tittel.gl_
Info.gl_
Logo.gl_
*.gly-filer

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
2.16

Endringer i ini‐filer
Det er gjort endringer i ini-filene cosys.ini og trans.ini. Pass på å ikke kopiere
cosys.ini og trans.ini mellom Gemini Terreng og Gemini Oppmåling, selv om filene
har tilsynelatende samme navn er ikke innholdet likt da Oppmåling er 32 bit og
Terreng 64 bit.
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3

Installasjon

3.1

Nedlasting
Installasjon for gjeldende versjon, hovedrelease eller servicerelease, ligger sammen
med tilhørende dokumentasjon og støtteprogrammer tilgjengelig for nedlasting på vår
kundeportal myPowel, www.mypowel.no.
Logg inn og velg deretter Gemini Oppmåling og velg deretter Dokumentasjon og
Nedlastinger i listen til venstre.

Dokumentasjon
Releasedokumentet (dette dokumentet) som beskriver installasjon og nyheter fra
forrige versjon lastes ned fra Dokumentasjon. Se gjennom dokumentet før
installasjon startes.

Støtteprogrammer
Under Nedlastinger laster man ned installasjonsfiler for både hovedinstallasjonen og
støtteprogrammene. Under Felles moduler ligger installasjoner for
støtteprogrammene Crystal Reports og ESRI MapObjects.
Gemini Oppmåling 5.4 benytter samme versjon av støtteprogrammene Crystal
Reports og MapObjects som versjon 5.3, det er derfor ikke nødvendig å laste ned og
installere disse på nytt så fremt disse er iht. siste versjon. Har du eldre versjoner
anbefaler vi at disse avinstalleres før nye versjoner installeres.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av støtteprogrammene. Merk at disse også er
felles med andre Gemini 2D-produkter som for eksempel Gemini VA.


ESRI MapObjects ver. 2.4.
Basisbibliotek for visning av kart m.m.



Crystal Reports ver. 10.0
Brukes til å generere alle rapportene for dokumentasjon av beregninger mv.



Gemini Map
Fellesfunksjoner for Geminis 2D-programmer. Eventuelle nye funksjoner,
feilrettinger, DLL-er og oversettelser som gjelder felleskomponentene for
Gemini. Husk å sjekke myPowel jevnlig for oppdateringer av Gemini Map.
Gemini Map følger med i hovedinstallasjon av Gemini Oppmåling, det er
derfor ikke nødvendig å installere Gemini Map separat så lenge denne er av
samme/eldre dato som Gemini Oppmåling.
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Gemini programvare
Under Nedlastinger og avsnittet for Oppmåling ligger installasjonsfilen for Gemini
Oppmåling. Last ned og pakk ut denne før installasjonen startes. Dersom du har behov
for Gemini Målebrev eller listens for Gemini Fastmerke, ligger installasjoner for dette
også her.

3.2



Gemini Oppmåling ver. 5.4
Selve Gemini Oppmåling.



Gemini Målebrev ver. 1.3
For produksjon av målebrev over eiendommer og lagring i målebrevsregister.
Skal du ikke utarbeide målebrev er det ikke nødvendig å installere Gemini
Målebrev.



Gemini Fastmerke ver. 1.8
For etablering og vedlikehold av fastmerkeregister. Installasjon og bruk av
Gemini Fastmerke krever egen lisens.

Prosedyre for installasjon
1. Last ned og les dette dokumentet.
2. Last ned zip-filer med installasjonsfiler for støtteprogram og hovedprogram fra
myPowel og pakk ut disse.
3. Lukk alle åpne programmer.
4. Avinstaller eventuelt alle gamle versjoner av støtteprogrammene du nå skal
installere.
5. Kjør installasjonene for Crystal Reports og ESRI MapObjects, lisensavtaler
må aksepteres.
6. Kjør installasjonen for Gemini Oppmåling.
7. Installer ev. Gemini Målebrev og Gemini Fastmerke
Underveis i installasjonen av Gemini Oppmåling må du ta stilling til noen valg:



Lisensavtale
Katalogstruktur

Ved installasjon av oppdatering, slipper du å ta stilling til disse valgene,
oppdateringen legger seg inn under samme mappestruktur som tidligere.
Merk:
MSI-installasjonen for Gemini Oppmåling har Major Upgrade-funksjonalitet. Det
betyr at du ikke trenger å avinstallere før du skal installere en ny oppdatering.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Lisensavtale
For å installere må du lese og akseptere lisensavtalen for programmet.
Ved å trykke Jeg aksepterer vilkårene i lisensavtalen, aksepterer du å ikke bruke
flere moduler enn det du har lisens for å kjøre.
Trykk Neste når du har lest og akseptert avtalen.

Tilsvarende må lisensavtaler for Gemini Målebrev og Gemini Fastmerke leses og
aksepteres før programmene kan installeres.
Ved oppstart av programmet må gyldig aktiveringskode inngis for å aktivere
programmets lisens. Fremgangsmåten for dette er beskrevet i eget kapittel Lisens.
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Katalogstruktur
Filene som installeres kan deles i tre kategorier:
1. Program- og systemfiler
2. Datafiler
3. Personlige filer
Installasjonsprogrammet for Gemini setter opp katalogstrukturen og legger filene på
riktig plass. Tabellen nedenfor viser standard plassering samt en beskrivelse av de
ulike katalogene.
\Bin

Program- og
hjelpefiler

Program- og systemfiler. Felleskatalog
for alle Gemini-applikasjoner i 2D

\Program \Sys

Systemparametere og
"fabrikk"-verdier

Systemfiler og maler, Oppmåling

\Program \Data

Organisasjonens
standardoppsett

Felles for alle brukere av Oppmåling

\Program\Work

Brukerens eget
oppsett for kart etc.

Personlig for brukeren av Oppmåling

\Map

Organisasjonens
kartlag og
kartlagsmaler

Felles kart
(Fil - Oppsett - Kart)

\Demo

Demodata

Personlige filer

Programmets katalogstruktur bygges opp på bakgrunn av opplysningene som du
oppgir i installasjonsdialogen. Du blir her bedt om å angi rotkatalog for personlige
filer, datafiler og program- og systemfiler.
Merk:
Dersom du kjører en oppgradering vil programmet foreslå samme struktur som ble
brukt ved forrige installasjon, ved at installasjonsprogrammet leser strukturen fra
filen gemini.ini på Windows sin system-katalog).
Ofte ønsker man å dele data med andre, f.eks. prosjektdata og bakgrunnskartfiler. Vi
anbefaler derfor å installere Data-katalogen i organisasjonens nettverk dersom det er
mer enn én bruker i organisasjonen. Personlige filer og program- og systemfiler legger
en imidlertid lokalt på PC-en, alternativt på privatkatalog for den enkelte bruker i
nettverket.
Har du allerede installert andre Gemini 2D-program, anbefales samme hovedkatalog
som disse har.
Merk:
Program- og systemfiler bør ligge på en lokal disk. Microsoft Windows fungerer
dårlig med delte programfiler på en nettverksdisk. Det kan være vanskelig å
oppdatere filene fordi de er i bruk av andre på nettverket. Dessuten blir ikke registry
oppdatert på klientene. Dette kan medføre at allerede installerte program på andre
maskiner slutter å fungere.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Nedenfor er det gitt eksempler på anbefalte katalogstrukturer ved forskjellige
installasjonstyper. Bokstavene C, N og P angir henholdsvis lokal disk, nettverksdisk
og privat område på nettverksdisken.
Eksempel 1: Nettverk
Nettverksdisk

Lokal disk

N:\...\Gemini\Map

C:\Gemini\Bin

N:\...\Gemini\Survey\Data

C:\Gemini\Survey\Sys

N:\...\Gemini\CertReg\Data

C:\Gemini\Survey\Work
C:\Gemini\CertReg\Sys
C:\Gemini\CertReg\Work
C:\Gemini\Demo

Alternativt kan C byttes med P.
Eksempel 2: Lokal disk
Nettverksdisk

Lokal disk
C:\Gemini\Bin
C:\Gemini\Map
C:\Gemini\Survey\Data
C:\Gemini\Survey\Sys
C:\Gemini\Survey\Work
C:\Gemini\CertReg\Data
C:\Gemini\CertReg \Sys
C:\Gemini\CertReg \Work
C:\Gemini\Demo

3.3

Fjerne programmer
Gemini-programvare kan vi avinstallere med den innebygde Legg til eller fjern
programmer i Avinstaller et program i Windows 7/8.
Valget fjerner alt som installasjonsprogrammet la inn på PC-en, mens prosjektfiler og
brukertilpasninger opprettet i ettertid forblir urørt. Merk at en del mapper derfor blir
liggende igjen og eventuelt må fjernes manuelt.
Er du usikker på hva som ligger i de aktuelle katalogene anbefales det å ta en backup
før avinstallasjon.
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3.4

Silent installasjon
Vi støtter nå silent installasjon, det vil si installasjon fra kommandolinje uten bruk av
grafisk grensesnitt. Valg av stier etc. skjer ved hjelp av parametre. Støtteprogrammer
og Oppmåling må kjøres hver for seg, eksempel er vist nedenfor.

Silent installasjon - standard
msiexec /quiet /package Survey_no.msi /l*v <logfilnavn>

Silent installasjon - styring av parametre
Eksempel:
msiexec /quiet /package Survey_no.msi /l*v Surevey_no_log.txt
DATAROOT=C:\Gemini\ WORKROOT=C:\Users\<brukernavn>\My
Documents\Gemini\ SYSROOT= C:\Gemini\




DATAROOT
Overstyrer eventuell datapath i Gemini.ini.
WORKROOT
Overstyrer eventuelt localpath i Gemini.ini.
SYSROOT
Overstyrer eventuell localpath i Gemini.ini.
OBS! SYSROOT vil ikke overstyre eksisterende Gemini MAP-baserte
installasjoner. Det vil si at rotkatalogen for en eksisterende MAP-installasjon
brukes.

Silent installasjon - valg av stier
Prioriteringsrekkefølge ved valg av stier:
1. Dersom en eldre versjon av programmet allerede er installert, vil gammel
versjon avinstalleres og den nye installeres i de samme katalogene.
2. Eksisterende MAP-installasjon bestemmer sti for Felles Programfiler (finnes
via registry). Denne vil også bestemme rotkatalog for systemfiler.
3. Dersom SYSROOT er oppgitt, vil den kun tas hensyn til dersom ingen MAPbaserte programmer er installert.
4. Dersom DATAROOT, WORKROOT er oppgitt, vil disse rotkatalogene blir
brukt.
5. Dersom programmet har vert installert før, vil stiene fra Gemini.ini bli brukt.
6. Standard stier. Ref. beskrivelse av rotkatalogene lenger opp.

Avinstallasjon
Eksempel:
msiexec /uninstall Survey_no.msi /quiet /l*v Survey_no_log.txt
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4

Lisens

4.1

Innledning
Gemini 3D Terreng & Entreprenør, Gemini 3D | Felt og Gemini Oppmåling bruker
samme lisenssystem. Løsningen er laget på bakgrunn av tilbakemeldinger og ønsker
fra våre kunder, samt for å bedre våre interne system og rutiner. Funksjonalitetene gir
helt nye muligheter for lisenshåndtering, og vil bidra til økt fleksibilitet for brukerne
våre.
Programmene har sine egne lisensfiler for hver programgruppe, Terrain og Survey.
Merk at du kan ha enten en egen lisensfil for bare Felt eller Terreng & Entreprenør,
eller én lisens som inneholder tilgang for begge programmene. Dersom lisensen din
gjelder begge programmene, merk at disse kan kjøres samtidig.
Lisenser med tilgjengelige moduler aktiveres via en aktiveringskode som tilsendes pr.
e-post til firmaets kontaktperson for programvaren.
Alle lisenser registreres i en sentral lisensdatabase. Man må derfor være tilkoblet
internett når lisenser aktiveres, oppdateres og deaktiveres.

Kontaktinformasjon for lisenshenvendelser
Spørsmål rundt aktivering av lisenser kan rettes til vår supporttelefon tlf. 73 80 45 10
eller e-post support@powel.no.
Øvrige henvendelser ang. lisenser kan rettes til:
Kjetil Gjesdal
E-post: kg@powel.no
Tlf.: 970 57 221
Fredrik Jacobsen
E-post: fja@powel.no
Tlf.: 99 69 57 79
Trond Vindenes
E-post: tvi@powel.no
Tlf.: 90 87 99 34
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4.2

Hva inneholder lisensen?
Lisensen inneholder informasjon om tilgjengelige moduler og kundeforholdet. Hvilke
moduler som er aktive og tilgjengelige finnes i Terreng & Entreprenør under Hjelp –
Installasjonsinformasjon – Lisens og Hjelp – Installasjonsinformasjon – Lisens ‐
Lisensdetaljer. I Gemini Oppmåling finnes informasjonen tilsvarende under Hjelp Lisens info og Hjelp - Lisens info - Lisensdetaljer.

Gemini 3D | Terreng & Entreprenør

Figuren over er et eksempel på en nettverkslisens med ti brukere hvor bare en bruker
er aktiv i noen av modulene.
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Installasjonskoder
Interne koder tilsvarende modulene.



Moduler
Viser man hvilke moduler som er tilgjengelige, og hvor mange brukere som
bruker programmet samtidig.



System
Hvor lisensfilen ligger lagret og ytterligere systeminformasjon knyttet til
denne.



Konfigurasjon
Informasjon om hvorvidt man har vedlikeholdsavtale (kode 1) eller ikke (kode
0), type lisens og selve lisensnummeret.

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Gemini 3D | Felt
For Gemini 3D | Felt har vi to ulike moduler:
1. Felt Basis
Funksjonalitet for innsyn i eksisterende prosjektdata
2. Felt Registrering
Funksjonalitet for innsyn i eksisterende prosjekter, samt registrering og
sending av registrerte data fra felt.
Du vil se hvilken variant av Gemini 3D | Felt du har ut fra hvilke funksjoner du har
tilgang til.
Felt Basis:

Felt Registrering:
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Har du både felt- og kontorversjon på samme lisens, kan man se hvilke moduler som
er aktive og tilgjengelige i Gemini 3D | Terreng & Entreprenør under Hjelp –
Installasjonsinformasjon – Lisens og Hjelp – Installasjonsinformasjon – Lisens Lisensdetaljer.
I eksempelet inneholder lisensen moduler for både kontorversjonen og Felt
Registrering inkl. Felt Basis:

30

Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Gemini Oppmåling

Figuren over er et eksempel på en nettverkslisens med ti brukere hvor to brukere er
aktive i programmet.


Installasjonskoder
Interne koder tilsvarende modulene.



Moduler
Viser man hvilke moduler som er tilgjengelige, og hvor mange brukere som
bruker programmet samtidig. Gemini Oppmåling har én modul.



System
Hvor lisensfilen ligger lagret og ytterligere systeminformasjon knyttet til
denne.



Konfigurasjon
Informasjon om hvorvidt man har vedlikeholdsavtale (kode 1) eller ikke (kode
0), type lisens og selve lisensnummeret.
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4.3

Lisenstyper
For Gemini Terreng & Entreprenør, Felt og Oppmåling har vi tre forskjellige
lisenstyper.

Enbruker
For individuelle brukere eller for små til mellomstore bedrifter, som ønsker et gitt
antall brukere. Lisensen kan installeres på én maskin. Den er ikke avhengig av
nettverksoppkobling for å fungere. Lisensnummeret låses mot maskinen den har blitt
installert på, og kan raskt oppdateres med nytt innhold og funksjonalitet.

USB
For alle typer brukere som ønsker en mer fleksibel lisensbruk enn lokal
enbrukerinstallasjon. Den bygger på samme prinsipp som enbrukerlisensen, men den
vil installeres på en USB-minnepinne som fysisk kan flyttes til ulike maskiner og
brukere.
Du kan bruke hvilken som helst USB-minnepinne, så lenge den har innebygget
serienummer. Hvilke USB-minnepinner som har serienummer er produsentavhengig.
Er du usikker, finnes det programvare for å sjekke dette, eksempelvis USBDeview.

Nettverk
For mellomstore til store organisasjoner med mange brukere som ønsker et fleksibelt
og flytende lisenssystem. Lisenstypen skal ivareta den varierte bruken og lokasjonen
til bedriften sine ansatte. Løsningen er basert på et gitt antall samtidige brukere.
Programvare og lisens kan installeres på et ubegrenset antall maskiner, hvor bruken
reguleres av antall påloggede brukere. Bedriften står derfor fritt til å velge den
modellen som passer best til deres bruk. Den kan raskt oppdateres med flere samtidige
brukere dersom behovet endres. Lisenstypen krever tilgjengelig nettverk for
oppkobling mot lisens.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
4.4

Aktivering av lisenser
Alle lisenser aktiveres via den mottatte aktiveringskoden. Når man starter programmet
uten å ha aktivert en lisens tidligere, åpnes dialogen for å aktivere lisensen.

Fremgangsmåten er litt forskjellig avhengig av om det er en enbruker-, USB- eller
nettverkslisens. Disse er beskrevet hver for seg nedenfor, i tillegg følger en felles del
som er lik ved alle lisenstyper. Fremgangsmåten er felles for de gjeldende
programmene, selv om programnavnene i dialogene selvsagt vil variere.

Enbrukerlisens
1. Huk av for Opprett og aktiver lisensfil, tast inn aktiveringskoden og trykk
OK.

2. Trykk OK i meldingen som kommer opp:
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3. Dialogen for aktivering av lisensen starter. Trykk Neste.

Videre beskrivelse ligger i kapittelet Aktivering av lisenser - Felles.

USB-lisens
1. Plugg ønsket USB-minnepenn i nettbrettet.
2. Huk av for Opprett og aktiver lisensfil, tast inn aktiveringskoden og trykk
OK.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
3. Trykk OK i meldingen som kommer opp:

4. Velg minnepenn og eventuell mappe hvor lisensen skal lagres og trykk Lagre:

Merk at filnavnet ikke skal endres.
Får du feilmelding når du aktiverer på USB-minnepinne, har du sannsynligvis
en minnepinne uten serienummer.
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5. Dialogen for aktivering av lisensen starter. Trykk Neste.

Videre beskrivelse ligger i kapittelet Aktivering av lisenser - Felles.

Nettverkslisens
1. Huk av for Opprett og aktiver lisensfil, tast inn aktiveringskoden og trykk
OK.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
2. Trykk OK i meldingen som kommer opp:

3. Velg plassering i nettverket for hvor lisensen skal lagres og trykk Lagre:

Merk at filnavnet ikke skal endres.
Dersom du ønsker å installere flere lisenser som brukerne skal kunne bytte
mellom, må du opprette en egen underkatalog for hver lisens:

Merk at lisensfiler ikke må flyttes etter at lisensen er aktivert!
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4. Dialogen for aktivering av lisensen starter. Trykk Neste.

Videre beskrivelse ligger i kapittelet Aktivering av lisenser - Felles.
Merk:
Aktiveringskoden for nettverkslisens skal bare aktiveres en gang og ikke distribueres
ut til den enkelte bruker. Den enkelte bruker skal velge «Bruk en lisensfil som allerede
er aktivert» og trenger bare å få oppgitt hvor lisensfilen er lagret.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Aktivering av lisenser - Felles
1. Etter å ha trykket Neste i velkomstdialogen for aktivering av lisenser, må man
fylle inn aktiveringsdata.
2. Skriv inn navn, firma og e-postadresse. Aktiveringskoden samsvarer med det
du la inn tidligere. Trykk Neste.

3. Trykk Neste i dialogen som kommer opp.
Lisensen blir nå aktivert online i henhold til lisensdatabasen for Gemini.
En kopi av lisensfilen hentes fra databasen og lagres på angitt plassering på
minnepenn, nettverk eller lokalt på nettbrettet. For enbrukerlisenser er standard
plassering C:\Users\<bruker>\AppData\Local\Powel\Terrain eller
C:\Users\<bruker>\AppData\Local\Powel\Survey.
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4. Lisensen er aktivert. Trykk Neste.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
5. Trykk Lukk i siste meldingen som kommer opp:

Aktiveringen er fullført og vellykket, du kan nå starte å bruke programmet.

Sjekk av gyldig lisens
Programmet sjekker automatisk hver tredevte dag om lisensen fremdeles er gyldig ved
online oppkobling mot lisensdatabasen.
Dersom man ikke er tilkoblet Internett, vil en melding om at lisensen må verifiseres
innen syv dager. Brukeren har da syv dager på seg til å koble PC-en eller nettbrettet til
Internett og få verifisert lisensen. Dette vil da skje automatisk ved tilkobling og start
av programmet.
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4.5

Vanlige spørsmål om lisenssystemet
Nedenfor følger en liste med svar på de vanligste spørsmålene rundt lisenssystemet.

Har ikke mottatt aktiveringskode
Dersom ikke ditt firmas kontaktperson har mottatt aktiveringskoden, ikke nøl å ta
kontakt med oss. Kontaktinformasjon er å finne i innledningen for kapittelet om
Lisens.

Oppdatering eller ny hovedrelease av programmet
Ved oppdatering eller ny versjon av programmet vil det ikke være behov for å
endre/flytte lisensen.
Ved installasjon av ny hovedrelease finner programmet automatisk plasseringen til
lisensfilen.

Feilmelding "Den inngitte aktiveringskoden er ikke gyldig"
En ikke gyldig aktiveringskode er tastet inn. Prøv på nytt (aktiveringskoden kan også
kopieres og limes inn) og ta kontakt med oss dersom problemet vedvarer.
Merk at aktiveringskode og lisensnummer ikke er det samme.
Formatet på aktiveringskoden er eksempelvis 1234-5678-9012-3456, mens
lisensnummeret består av seks siffer slik, 123456.

Bytte mellom aktive lisenser
Avhengig av om man har tilgang til flere lisenser gjennom firmaet, kan man som
bruker ha flere aktiverte lisenser. Disse kan man bytte mellom ved å huke av for
valget Bruk en lisensfil som allerede er aktivert.
Fremgangsmåte Gemini Felt:
1. Dialogen for lisensinitialisering starter automatisk dersom sist brukte lisens
ikke er tilgjengelig/aktiv, eksempelvis at minnepinnen med en USB-lisens er
koblet fra.
2. Huk av for Bruk en lisensfil som allerede er aktivert og trykk OK.
3. Bla til plasseringen for lisensfilen, som kan ligge både lokalt, i nettverk eller
på en USB-minnepenn.
4. Merk lisensfilen (*.lic) og trykk Åpne.
5. Programmet leser inn den valgte lisensfilen og tilgjengelige moduler i
programmet endres i samsvar med valgt lisensfil.
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Feil! Bruk fanen Hjem til å bruke Heading 1 på teksten du vil
skal vises her.
Fremgangsmåte Gemini Terreng & Entreprenør:
1. Gå til Hjelp – Installasjonsinformasjon – Lisens – Installer eller bruk
annen lisens. Dialogen vil starte automatisk dersom sist brukte lisens ikke er
tilgjengelig/aktiv, eksempelvis at minnepinnen med en USB-lisens er koblet
fra.
2. Huk av for Bruk en lisensfil som allerede er aktivert og trykk OK.
3. Bla til plasseringen for lisensfilen, som kan ligge både lokalt, i nettverk eller
på en USB-minnepenn.
4. Merk lisensfilen (*.lic) og trykk Åpne.
5. Programmet leser inn den valgte lisensfilen og tilgjengelige moduler i
programmet endres i samsvar med valgt lisensfil.
Fremgangsmåte Gemini Oppmåling
1. Gå til Hjelp – Lisens info - Installer eller bruk annen lisens. Dialogen vil
starte automatisk dersom sist brukte lisens ikke er tilgjengelig/aktiv,
eksempelvis at minnepinnen med en USB-lisens er koblet fra.
2. Huk av for Bruk en lisensfil som allerede er aktivert og trykk OK.
3. Bla til plasseringen for lisensfilen, som kan ligge både lokalt, i nettverk eller
på en USB-minnepenn.
4. Merk lisensfilen (*.lic) og trykk Åpne.
5. Programmet leser inn den valgte lisensfilen og tilgjengelige moduler i
programmet endres i samsvar med valgt lisensfil.

Fått nytt nettbrett/minnepenn/sti til filplassering i nettverk
Lisenser kan overføres fra gammelt til nytt nettbrett, en minnepinne til en annen eller
til en ny nettverksplassering (avhengig av lisenstype) ved å deaktivere den på
nåværende enhet og deretter aktivere den på den nye.
For å deaktivere gå til følgende plassering:


Terreng & Entreprenør
Hjelp – Installasjonsinformasjon – Lisens – Lisensdetaljer – Overfør
lisens - Deaktiver nå.



Oppmåling
Hjelp – Lisens info... – Lisensdetaljer – Overfør lisens - Deaktiver nå.



Felt
Det er foreløpig ikke mulig å selv deaktivere lisenser i feltversjonen.

For å aktivere følg standard fremgangsmåte for aktivering av enbrukerlisenser/USBlisenser/nettverkslisenser.
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Oppdatering av lisens
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å oppdatere lisensen din med for eksempel flere
moduler. Eksisterende lisens vil da bli oppdatert i vår lisensdatabase.
For å få endringene tilgjengelig, oppdateres lisensen enkelt ved å velge:


Terreng & Entreprenør:
Hjelp – Installasjonsinformasjon – Lisens - Oppdater lisens…



Oppmåling
Hjelp - Lisens info... - Oppdater lisens



Felt
Dersom du starter feltversjonen, vil programmet lete etter moduler for å kjøre
Felt. Om modulen mangler, vil du få mulighet til å lete etter oppdateringer på
vår lisensserver.

Lisensen er ikke lenger gyldig
Ta kontakt med oss dersom du uventet får melding om at lisensen ikke lenger er
gyldig. Student- og evalueringslisenser blir ugyldige en gitt dato etter opprettelse,
ordinære lisenser settes ugyldige ved avsluttet avtale.

Har flyttet lisensfilen og programmet virker ikke mer
Aktiverte lisensfiler må ikke flyttes eller endres (overskrives, endre navn, …), de vil
da slutte å virke.
Kun enbrukerlisenser kan om nødvendig flyttes etter deaktivering. Flerbruker- og
USB-lisenser skal ikke flyttes/enders når de er aktiverte eller deaktiverte.
Dersom man overskriver en eksisterende lisensfil med en annen, ødelegger man
tilgangen til den første lisensen. Den kan da ikke gjenskapes, support må kontaktes for
å få opprettet en ny lisens.

VPN
Lisensene skal fungere via VPN-tilkobling.
Serverlisenser anbefales likevel ikke for Felt grunnet behov for nettilgang til enhver
tid.

5.3 og tidligere versjoner av Gemini Oppmåling
Disse versjonene fungerer som de har gjort tidligere uten lisensfil.

Hvordan bruke en USB-lisens på ulike PC-er
1. Aktiver en USB-lisens på en minnepenn (fremgangsmåte beskrevet over).
2. Når lisensen skal benyttes på en annen PC/nettbrett, avslutt programmet først
og koble deretter fra minnepinnen.
3. Ta med minnepinnen til et nytt nettbrett og plugg i minnepinnen.
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skal vises her.
4. Start programmet
5. Huk av for Bruk en lisensfil som allerede er aktivert og trykk OK.
6. Bla til lisensfilen på minnepinnen, merk fila og trykk Åpne.
7. Programmet er klart til bruk.
8. Når arbeidet avsluttes, lukk programmet før minnepennen kobles fra
PC/nettbrett.

Nettverkslisens
Nedenfor er det samlet svar på en rekke spørsmål rundt nettverkslisens.
Er det bare fysiske filer som skal ligge på et filshare (eller er det en
lisensserverinstallasjon som skal gjøres)?
Det er bare en fysisk fil som skal ligge på nettverket (ingen serverapplikasjon)
Må brukere ha skrivetilgang til området eller holder det at brukere har
lesetilgang
Brukerne må ha skrivetilgang.
Tåler applikasjonene at de peker til lisensfil med en UNC-path (for
eksempel så er O:\-området (sentralt) \\xxxx\open)?
Ja. Det er faktisk et krav at det skal være en UNC-path. Dersom man kobler til en
lisensfil gjennom en mapped drive (O:) så vil programmet automatisk gjøre dette om
til en UNC-path.
Et tilleggskrav er at alle brukere må dele filen gjennom samme share, dvs. at UNCpath til lisensfilen må være lik for alle brukere.
Viktig ved bruk av nettverkslisens
Brukere av nettverkslisenser har til tider opplevd problemer. Den vanligste årsaken til
dette er at en eller flere av brukerne sitter på en treg nettverksforbindelse, noe som
fører til at den felles lisensfilen (*.lic) ikke kan oppdateres slik den skal og ender med
en filstørrelse på 0 kb.
Opplever man dette anbefales det sterkt å vente til nettverksforbindelsen fungerer
tilstrekkelig til at det igjen kan skrives til lisensfilen. Dette gjelder også dersom
nettverksforbindelsen brytes fullstendig. Dersom man tvinger programmet til å
avslutte, ødelegges lisensfilen og lagres permanent med størrelse 0 kb, noe som også
vil påvirke andre samtidige brukere og senere bruk av lisensfilen.
Nettverk – gjenopprette fra backup
I tilfeller der filen blir ødelagt, vil hvilken som helst av brukerne kunne gjenopprette
lisensfilen fra siste backup
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Hva skjer når lisensfilene blir ødelagt mens flere bruker programmet?
1. Innloggede brukere får lov til å jobbe i programmet selv om filen er ødelagt
2. En ny bruker logger seg på nettverkslåsen. Programmet fanger nå opp at
lisensfilen er ødelagt, og gir følgende melding:

3. Bruker velger her Slutt og en ny dialog dukker opp:

Denne gir en mulighet til å prøve på ny. Vi anbefaler at man her trykker Ja for
å forsøke en gang til (programmet vil gi deg denne muligheten to ganger).
4. Om problemet vedvarer, kan man trykke Nei, og en får opp denne meldingen:

Dersom en nå trykker Ja vil programmet hente en sikkerhetskopi, og
programmet åpnes som normalt. Brukere som jobber i programmet vil ikke bli
påvirket.
Dersom en velger å trykke Nei, får en mulighet til å velge en annen lisensfil,
eller aktivere en ny.
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Modul mangler
Det er samme lisensfil som kan brukes for både Felt og Terreng & Entreprenør. Hva
man har tilgang til bestemmes av hvilke moduler som er gjort tilgjengelige i
lisensfilen. For noen brukere er det også samme lisensfil som brukes i de to
programmene.
Dersom man forsøker å kjøre felt- men bare har lisens for kontorversjonen, får man
følgende melding:

Tilsvarende melding får man også dersom man bare har lisens for felt- men forsøker å
kjøre kontorversjonen.
Dersom lisensen har blitt oppgradert uten at man selv har oppdatert den, kan man
svare Yes i meldingen og automatisk få oppdatert lisensen. Dersom lisensen ikke
inneholder noen oppgradering, vil man bli tatt videre til dialogen for
Lisensinitialisering og får muligheten til å taste inn aktiveringskode for ny lisens
eller velge en annen aktivert lisens.
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5

Problembeskrivelser

5.1

Transformasjon og koordinatsystemer
Gemini Oppmåling bruker 32-bits DLL-er fra Statens kartverk. Pass på at disse ikke
forveksles med 64-bits som blant annet Gemini Terreng benytter.
Pass også på å ikke kopiere cosys.ini og trans.ini mellom Gemini Terreng og Gemini
Oppmåling.

5.2

Windows 8 og 10 og .NET
Gemini Oppmåling krever en versjon mellom 2.0 og 3.5 av .NET. PC-er med
Windows 8 eller 10 har som standard nyere versjoner enn dette, men det kan enkelt
endres ved følgende fremgangsmåte: https://msdn.microsoft.com/enus/library/hh506443(v=vs.110).aspx#ControlPanel

5.3

Feilmeldinger som følge av manglende filsti til geoidemodell
Dersom programmet ikke finner fullstendig filsti til hvor geoidemodellene ligger, vil
du oppleve å få feilmeldinger som dette:

Løsningen på dette er å gå inn på oppsettet for geoidemodellene og bla til / inngi
fullstendig filsti til modellene:
1. Gå til Fil – Oppsett og logg inn som superbruker
2. Gå til Fil – Oppsett – Koordinatsystemer – Geoidemodeller
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3. Merk for eksempel NN54 og trykk Rediger… I figuren nedenfor er ikke
fullstendig filsti inngitt:

4. Trykk på knappen med tre prikker helt til høyre for Geoidefilnavn.
Bla til fullstendig plassering for geoidemodellen (Bin-katalogen, standard
plassering vil være C:\Gemini\Bin\href2008a.bin) og trykk Åpne.

5. Trykk Lagre.
6. Gjenta for NN2000 og ev. egne geoidemodeller dersom disse også mangler
fullstendig filsti.
7. Lukk dialogen Geoidemodell.
8. Restart programmet for at endringene skal tre i kraft.
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6

Komme i gang
Programmene legges i Start-menyen i en egen programgruppe: Gemini
Programvare.
Dersom man tidligere har hatt Gemini Oppmåling installert på PC-en vil programmet
være klart til bruk ved oppstart.
Dersom installasjonen er en førstegangsinstallasjon vil man ved første oppstart bli
bedt om å opprette mappen Gemini\Map.

Svar Ja til dette. Start programmet på nytt og det er nå klart til bruk.
Mappen Gemini\Map vil inneholde Geminis felles kartlagsfiler. Denne plasseringen
kan senere endres ved å logge inn som superbruker og endre filplasseringen under Fil
- Oppsett - Kart.
Programmet vil nå åpnes, og man kan nå sette opp skjermbildet slik man ønsker med
kartvindu, liste, tegnforklaring etc.
Velg Fil – Åpne kartvindu for å vise kartvinduet dersom dette er lukket.
Neste gang starter programmet med det prosjektet som sist var i bruk.

6.1

Språk
Gemini Oppmåling er i utgangspunktet ment for det norske markedet og har derfor
norske dialoger og standarder. Merk at man kan endre dette til engelsk ved å slette de
norske po-filene i katalogen …Gemini\Bin. Det arbeides også med en svensk versjon
av programmet.

6.2

Brukere
Ved start av Gemini Oppmåling blir man automatisk logget på som en ordinær bruker.
Denne brukeren har ingen rettigheter i forhold til systemoppsett. For å endre
systemoppsettet må man være logget inn som Superbruker.
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Superbruker
Organisasjonen må velge en eller flere systemansvarlige, som har rettigheter til å sette
opp koordinatsystemer, instrument- og standardverdier samt opprette standardiserte
kartlag og kartlagstyper. Disse kan logge seg inn som såkalt Superbruker.
Dette gjøres ved å velge Fil – Oppsett – SUPER bruker. Du vil da få muligheten til
å skrive inn et passord som gjør at du får rettigheter til å sette opp systemet. Passord
for superbruker er: GEMINI SUPER (GEMINI [mellomrom] SUPER i store
bokstaver).
Tips:
Dersom man vil logge seg inn om superbruker hver gang man starter programmet,
kan man på snarveien som starter Gemini Oppmåling føye til [mellomrom]/SUPER
Eksempel på snarvei: C:\Gemini\Bin\Survey.exe /SUPER

Demobruker
Om ønskelig kan man logge på som demobruker når man skal sette seg inn i nye
funksjoner i programmet. Ingen av de endringer som da gjøres i oppsett etc. vil
påvirke ordinær bruk av programmet.
Opprett da en egen snarvei til Gemini Oppmåling og kall denne eksempelvis Gemini
Oppmåling Demo. Høyreklikk på snarveien og tilføy [mellomrom]/DEMO som vist
i eksempelet under:
C:\Gemini\Bin\Survey.exe /DEMO

6.3

Demodata
Når vi installerer programmene blir det opprettet et sett med demodata på Demokatalogen. Demodataene er ment til test- og demoformål. Demodataene er av eldre
dato.

6.4

Generell hjelp og dialoghjelp
Gemini Oppmåling 5.4 benytter samme basiskonsept som andre 2D-kartapplikasjoner
fra Powel AS. På menylinjen under Hjelp – Innhold finnes en utfyllende hjelp for
bruk og oppsett av systemet. Her finnes det bl.a. en kortfattet beskrivelse av en del
vanlige oppgaver med linking til hjelpen forøvrig.
I tillegg til den generelle hjelpen har de fleste dialogene en egen Hjelp-knapp med
detaljert beskrivelse av den aktuelle funksjonen.
I Hjelp finner du også et eget valg for «Hvordan komme i gang», hvor du finner ulike
bruksanvisninger på hvordan du utfører ulike operasjoner i programmet.
Inntil videre benyttes tilsvarende Hjelp som for Gemini Oppmåling 5.1.7.
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6.5

Start av programmet Gemini Målebrev
Dersom du tidligere har hatt Gemini Målebrev installert på PC-en vil programmet
være klart til bruk og koble seg automatisk opp til eksisterende målebrevsdatabase
med de samme innstillinger som tidligere. Dette forutsetter at de eksisterende stiene
for Data- og Work-kataloger velges.
Dersom det er en førstegangsinstallasjon åpnes Gemini Målebrev fra Start-menyen.
Da åpnes en dialog hvor databasetype for målebrevsregisteret velges.
Deretter kan man gå inn i Gemini Målebrevs systemoppsett og gjøre de nødvendige
endringer. For at målebrev skal kunne overføres fra Gemini Oppmåling til
målebrevsregisteret forutsettes det at minst én kommune er opprettet i sistnevnte.
Dette vil man få påminnelse om å gjøre første gang man oppretter et målebrev.

6.6

Start av programmet Gemini Fastmerke
Dersom du tidligere har hatt Gemini Fastmerke installert på PC-en vil programmet
være klart til bruk og koble seg automatisk opp til eksisterende fastmerkeregister med
de samme innstillinger som tidligere. Dette forutsetter at de eksisterende stiene for
Data- og Work-kataloger velges.
Dersom det er en førstegangsinstallasjon åpnes Gemini Fastmerke fra Start-menyen.
Ved installering av programmet er kun bruker SUPER med blankt passordfelt lagt
inn.
Programmet vil så lede deg gjennom å opprette fastmerkeregisterets database.
Deretter vil man bli spurt om å opprette nytt passord for administratoren SUPER i
Fastmerke. Programmet er nå klart til bruk og kommuniserer med Gemini Oppmåling.
Merk at Gemini Fastmerkeregister ikke er oppdatert med endringen for separat
høydesystem, men ligger fast med NN54 som høydesystem. Dette gjør at det ikke vil
fungere å hente fastmerker fra Fastmerkeregisteret med andre høydesystemer. Bruk
derfor fastmerker fra koordinatregisteret KREG i stedet. Fremgangsmåte for dette er
beskrevet i kapittelet Hva er nytt.

Brukere
Det er et krav i standarden Fastmerkenummerering og fastmerkeregister at det
utpekes én person som er ansvarlig for fastmerkeregisteret. I Gemini Fastmerke er
denne kalt SUPER.
I registeret skilles det mellom fire kategorier brukere med ulike rettigheter:





Innsynsbrukere
Skrankepersonell
Beregningspersonell
Administrator (SUPER)

SUPER vil styre tilgangen for de andre brukergruppene.
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Servicerelease 21.03.16
Servicereleasen består i hovedsak av mindre feilretteringer etter hovedreleasen
04.01.2016. Servicerelealsen lastes ned fra www.mypowel.no og installeres som en
ordinær installasjon, beskrevet i eget kapittel over.
Hovedpunktene av endringer er listet opp nedenfor.

7.1

Erstatte egenskaper for linjer
Funskjonen Erstatt virker nå som normalt, og erstatter valgte attributter også for
linjer.

7.2

Høydetransformasjon med skt2lan.dll
Her er det rettet opp i en feil som gjorde at høydetransformasjon med denne dll-en
ikke virket.

7.3

SOSI‐import med høydetransformasjon
Når den importerte SOSI-filen har et annet høydesystem enn prosjektet, får en nå
mulighet til å transformere dette i importen.
Geoidehøyden blir også beregnet under importen.

7.4

Høydesystem i dialogen for standardverdier
Under Fil - Oppsett – Standardverdier er nedtrekksmeny for Høydesystem lagt til,
slik at man kan velge hvilket høydesystem nye prosjekter skal opprettes i som default.

7.5

Nøyaktighet for punkt, linje og polygon
Nøyaktigheten blir nå beregnet ved å bruke standardavvik i x, y og z direkte som
grunnlag.

7.6

Leica‐import
Import av Leica sine LandXML-filer feilet, dette er nå rettet.

7.7

Koordinatobservasjoner
Alle verdier vises nå i alle faner i listefeltet for Observasjoner (koorinater).
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8

Servicerelease 27.04.17

8.1

Matrikkel
På grunn av endringer hos Kartverket har ikke Matrikkelen fungert i Geminiproduktene siden nyttår. Dette er nå rettet.

8.2

Nivellementsrapport
Nivellementsrapport fungerer nå. Under følger en beskrivelse av hvordan dette settes
opp:

8.3

1)

Trykk Win+R og skriv systempropertiesadvanced. Trykk OK.

2)

Trykk Settings i feltet Performance.

3)

Gå til fanen Data Execution Prevention.

4)

Trykk Add og pek på Survey.exe, normalt på C:\Program Files
(x86)\Gemini\Bin

5)

Velg Open, OK og restart maskinen.

6)

Nå skal nivellementsrapporten fungere. Husk å velge norm for kontroll av
nivellement i menyen for oppsett av analyser i Gemini Oppmåling.

Ytre pålitelighet
Rettet normen for kontroll av deformasjon «Eiendom 2 Tettbygd, utb. omr». I ny
norm er maskimal punktdeformasjon endret fra 20 cm til 10 cm. Dette er rettet i denne
versjonen av Oppmåling.
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