ISY WINMAP VERSJON 2017 basert på Hexagon GeoMedia Desktop 2016.2
Oppdateringer 11.12.17
• SFKB v. 17.001.025
o Rettet feil med Z-koordinat kunne forsvinne etter endring og innsjekk til SFKB. (NGIS-945
og NGIS-946)
o Standardverdi for egenskapene til KOPIDATA (OMRÅDEID, ORIGINALDATAVERT og
KOPIDATO) blir nå ikke lengre satt ved oppdatering fra Matrikkelen til SFKB (NGIS-947)
o Timeout for GeoSynkronisering-abonnent er økt til 3 minutt grunnet problem med Ar5 i
Kongsvinger. (NGIS-950)
o Tilpasset til neste versjon av QMS versjon 11.2.1.(NGIS-949)
•

Matrikkelen v 17.018.33115
o Standardverdi for egenskapene til KOPIDATA (OMRÅDEID, ORIGINALDATAVERT og
KOPIDATO) blir nå ikke lengre satt ved oppdatering fra Matrikkelen til SFKB. (NGIS-947)

Vi har gleden av å presentere ISY WinMap 2017
Av nyheter kan nevnes:
• Geografisk modell-editor – Nytt verktøy for å definere sammensatte analyser i et grafisk
brukergrensesnitt. Modellene kjøres i ISY WinMap 2017.
• Geoprosjekt utforsker som viser oversikt over alle dataforbindelser, objektklasser og
spørringer i geoprosjektet
• Ny dataserver for PostGIS
• Ny dataserver for OGC WMTS tjenester
• Forbedret dataserver for SQL Server og offisiell støtte for SQL Server 2016
• Forbedret dataserver for Oaracle 12g
• Raskere visning med dynamisk teksting
• Støtte for Windows 10
• GeoMedia PDF – Nytt produkt som er fullt integrert med ISY WinMap 2017

Installasjon:
Gamle versjoner av ISY WinMap produktene må være avinstallert før installering av versjon 2017.
Dersom installasjonsprogrammet oppdager gamle versjoner på maskinen, vil du få melding om dette
og installasjonsprogrammet avslutter.

Viktig:
Les filen ISYWinMap2017_Installasjon.pdf som beskriver installasjon av programmet.

Lisenser:
For å kunne kjøre ISY WinMap versjon 2017 må du ha ny lisens for GeoMedia Desktop versjon 2016
Send en epost til mailto:support.winmap@norconsult.no for å få tilsendt ny LAC-kode, og gå deretter
inn på https://www.hexagongeospatial.com/resources/support/licensing for å hente ut din nye
lisensfil.

Merknad:
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Denne versjonen sendes ikke ut som CD/DVD, men kan lastes ned som en Zip-fil fra våre
hjemmesider www.nois.no
Etter nedlasting anbefales det å pakke ut installasjonen på en ny mappe på lokal disk fordi
installasjon over nettverket kan feile på grunn av nettverkstrafikk og tidsforbruk.
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