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Inleiding 
In deze instructie zal worden beschreven hoe u via de Trimble Connect service, bestanden kan beheren 
en delen tussen kantoor en veldploegen. Trimble Connect is toegankelijk via een online Cloud 
(connect.trimble.com), Trimble Connect Sync en Trimble AccessSync (Trimble Acces 2017.xx). Deze 
drie onderdelen zijn met uw Trimble Connect account toegankelijk. Een instructie voor het gebruik van 
Trimble Connect i.c.m. Trimble Access 2018 kunt u via support@geometius.nl opvragen.  
Let op: De Trimble Connect omgeving wordt regelmatig geüpdatet, daardoor kan het zijn dat bepaalde 
venster er anders uitzien, maar de functionaliteit blijft hetzelfde.  

Trimble Connect Web 
Trimble Connect is een online Cloud platform dat het makkelijk maakt om data uit te wisselen tussen 
het kantoor en de veldploeg en veldploegen onderling. Iedere deelnemer kan inloggen met zijn 
persoonlijke account. Op deze manier is data eenvoudig te beheren en is het eenvoudiger om bestanden 
up-to-date te houden. De data kan worden onderverdeeld in projecten en mappen om het overzicht te 
bewaren. Ook bestaat er de mogelijkheid om bestanden online te bekijken, bijvoorbeeld, Microsoft 
Officebestanden, afbeeldingen, job-bestanden en AutoCAD-bestanden. De web interface van Trimble 
Connect is toegankelijk via: connect.trimble.com. Deze interface is Engelstalig, maar in deze handleiding 
zal de vertaling of uitleg in het Nederlands van de gebruikte onderdelen worden gegeven.  

Trimble Connect Sync 
Trimble Connect Sync is een tool die u kunt installeren op uw computer of tablet. Met deze tool kunt u 
de instellingen beheren die betrekking hebben tot de synchronisatie van de Trimble Connect projecten 
op uw PC, de Cloud en Trimble AccessSync op uw veldboek. U kunt ervoor kiezen om mappen 
handmatig of automatisch te synchroniseren. Ook is het mogelijk om per e-mail op de hoogte gehouden 
te worden van de synchronisatie activiteiten. Trimble Connect Sync is te downloaden via: 
app.connect.trimble.com/tc/app#/store. Deze interface is Engelstalig, maar in deze handleiding zal de 
vertaling of uitleg in het Nederlands van de gebruikte onderdelen worden gegeven. 

AccessSync  
Via AccessSync is het mogelijk om via een veldboek of tablet met Trimble Access (versie 2017.00 of 
later) toegang te krijgen tot de Trimble Connect Cloud. Het is mogelijk om zowel via deze tool bestanden 
vanaf de Cloud te downloaden en naar de Cloud te uploaden. AccessSync is standaard inbegrepen bij 
Trimble Access op voorwaarde dat er (doorlopende) garantie op uw veldboek zit. Trimble AccessSync 

is toegankelijk via het hoofdmenu van Trimble Access door op het icoon ( ) te klikken.  
  

https://connect.trimble.com/
mailto:support@geometius.nl
https://connect.trimble.com/
https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store
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Trimble Connect Account aanmaken 
De onderdelen van Trimble Connect zoals hierboven 
beschreven zijn toegankelijk via een persoonlijk account. Dit 
account is aan te maken via: connect.trimble.com> Sign in 
(rechtsboven)> Create new Trimble ID. Er verschijnt een 
scherm zoals in Figuur 1 weergegeven. Vul hier uw voornaam 
(First name), achternaam (Last name), emailadres (Email 
address) en het wachtwoord (Password) dat u voor deze 
account wil gebruiken in. Neem daarna de code van de 
afbeelding over in het vakje ‘Enter the above text’ en klik op 
‘Create new account’. U ontvangt nu een email van Trimble om 
uw account te activeren. Klik op ‘Activate account’. Let op: deze 
link blijft maar 72 uur geldig, na deze tijd zal u opnieuw een 
account moeten aanmaken. Als u op de knop klikt verschijnt er 
een nieuwe webpagina waarin staat dat uw account is 
bevestigd. Als u voor het eerst inlogt met uw account verschijnt 
er een scherm zoals in Figuur 2 weergegeven. Vul hier de naam 
van uw bedrijf (Company Name), selecteer uw functie uit het 
‘Job Title’ drop-down menu. Als uw functie er niet bij staat kunt 
u onderaan ‘Other’ selecteren en handmatig uw functietitel 
invullen. Voer de volgende gegevens van het bedrijf in: 
straatnaam (Street Address), huisnummer (Suite/Unit), plaats 
(City), postcode (Zip / Postal Code) en selecteer het land vanuit 
het drop-down menu, waar nu nog ‘United States’ in staat. Als 
laatste kunt u dan de provincie (Province/State) invullen. Vink 
het vakje voor ‘I agree with the Terms of Service’ aan en klik op 
‘Submit’. Terug 

 
Figuur 2 

 

test@voorbeeld.com 

Figuur 1 

https://connect.trimble.com/


   
  

Handleiding Trimble Connect & Access Sync Maart 2018 Dian Dankers 

Trimble Connect Business account 

U heeft nu een persoonlijk Trimble Connect account aangemaakt. Hiermee kunt u 1 project aanmaken 
met maximaal 5 deelnemers en heeft u een opslag capaciteit van maximaal 10 GB. Onder voorwaarde 
van verlengde garantie op het veldboek en Trimble Access versie 2017.00 of later kan deze kosteloos 
worden geüpgraded naar een Business account. Met een Business account kunt u een onbeperkt aantal 
projecten aanmaken, met een onbeperkt aantal deelnemers en met een onbeperkte opslag capaciteit.  
Neem voor deze upgrade op met de support afdeling via support@geometius.nl. Vermeld in de mail de 
gebruikersnaam van uw Connect account (Trimble ID) en het serienummer van het veldboek waarop u 
gebruik wilt maken van het account. Het serienummer u achterhalen door in Trimble Acces linksboven 

op het witte Trimble logo ( ) te klikken en vervolgens op ‘Info over’. Hier is het serienummer van het 
veldboek te vinden. Geometius activeert dan de upgrade voor u. Als dit is voltooid ontvangt u een e-mail 
met verdere instructies. 

Data overdracht tussen kantoor en veldploeg 
In deze sectie wordt in een stappenplan beschreven hoe data kan worden overgedragen tussen 
veldploeg en kantoor door gebruik te maken van de Trimble Connect Cloud. Deze instructie bevat 
koppelingen naar de plek in dit document waar meer info gevonden kan worden over hoe de stap 
uitgevoerd moet worden. Via de terug link komt u weer bij dit stappenplan. 

Op kantoor 
1. Zorg dat uw computer een internetverbinding heeft. 
2. Maak voor elke deelnemer een Trimble Connect account aan, als ze deze nog niet hebben. U 

kunt ook met meerdere personen één algemeen account gebruiken.  
3. Maak in Trimble Connect Web een nieuw project in aan.  
4. Voeg nieuwe deelnemers en bestanden toe.  
5. Stel eventueel de rol en toegankelijkheid in van de deelnemers en verdeel deze eventueel in 

groepen. 
6. Stel via Trimble Connect Sync de mappen in waarmee uw wilt dat de Cloud synchroniseert 

eventueel een synchronisatieschema in voor back-up.  
7. Als het project afgerond is, synchroniseert u de Cloud met uw computer via Trimble Connect 

Sync en kunt u het project verwijderen.  

Veldploeg 
Afhankelijk van het veldboek dat wordt gebruikt kan data tussen kantoor en veldploeg op verschillende 
manieren gesynchroniseerd worden.  

Veldboek met Trimble Access (v2017.00 of later) 

1. Zorg dat uw TSC3 in verbinding staat met internet. Dit kan wifi of via de simkaart die u ook 
gebruikt voor uw RTK-correctie signaal.  

2. Log in met uw Trimble Connect account in Trimble Access.  
3. Selecteer het project waaruit u data wilt downloaden. 
4. Download de data vanaf de Cloud via Access Sync. Dit kan even duren. De data wordt 

automatisch in de juiste gebruikers map gezet (Trimble data/[Trimble Connect ID]/[Trimble 
Connect Project]).  

5. Voer de meting waarvoor u de bestanden nodig heeft uit. 
6. Upload het nieuwe bestand naar de Cloud via AccessSync.  

Panasonic Toughpad met Connect Sync 

1. Zorg dat uw Panasonic in verbinding staat met internet. Dit kan wifi of via de simkaart die u ook 
gebruikt voor uw RTK-correctie signaal.  

2. Log in met uw Trimble Connect account in Trimble Connect Sync.  
3. Stel evt. de map in waarin de bestanden wilt downloaden. Deze is standaard C:\Users\[Naam 

gebruiker]\Trimble Connect Sync\[Trimble Connect ID]\Projects\[Naam project]. U kunt deze 
veranderen naar de Trimble Data map van Trimble Access (C:\ProgramData\Trimble\Trimble 
Data\[Gebruiker in Trimble Access]), zodat u de bestanden gelijk kunt gebruiken in uw meting 
en niet ook nog de Access Sync tool om uw data te importeren vanaf de Cloud. De naam van 

mailto:support@geometius.nl
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de gebruiker in Trimble Access kunt u vinden in het hoofdmenu van Trimble Access bovenin 
het scherm.  

4. Stel evt. een synchronsatieschema in.  
5. Zet het vinkje bij ‘Show sync preview’ uit (PREFERENCES> synchronisation). Deze moet 

uitstaan omdat anders het synchronisatieproces niet werkt. Dit is op dit moment nog een bug, 
maar er wordt aan een oplossing gewerkt.  

6. Synchroniseer de bestanden vanaf de Cloud met de tablet door op de ‘Sync’ knop te klikken 
van het gewenste project.  

7. Verwerk de bestanden evt. nog in ander programma. 
8. Voer de meting uit.  
9. Synchroniseer de nieuwe bestanden weer met het project in de Cloud. 

Trimble Connect Web 
Trimble Connect Web is de online interface die het beheren van de Trimble Connect Cloud mogelijk 
maakt. Via connect.trimble.com> Sign In (linksboven) kunt u inloggen in de Cloud omgeving van Trimble 
Connect. Vul hier uw inloggegevens in bij Email Address en Password. Het is een mogelijk om het vakje 
voor ‘Stay signed in’ aan te vinken, hierdoor blijft u ingelogd en hoeft u niet elke keer opnieuw uw 
gegevens in te vullen. Klik op ‘Sign in’ om in te loggen.  
U bevindt zich nu op de homepagina van Trimble Connect. Hierin staat een overzicht van de projecten 
die u heeft gecreëerd of waar u toegang toe heeft met uw account. Door op de projecten te klikken kunt 
u ze openen. Links in beeld staan een aantal filteropties om uw projecten te sorteren op datum en op 
Project Server Locatie. Zorg dat bij Project Server Location Europe aangevinkt staat. De homepagina 
kan altijd worden aangeroepen door rechtsboven op het Trimble Connect logo te klikken (

).  
Terug 

Project beheren 

Nieuw project maken 

U kunt een nieuw project maken door op de ‘New Project’ knop ( ) boven in het scherm te 
klikken. Er opent zit een scherm zoals in het linkse figuur in Figuur 3 is weergegeven.  
Hier kunt in de naam van uw project invullen bij ‘Name’. Als u wilt kunt een afbeelding invoegen als 
thumbnail voor uw project. Deze verschijnt dan als icoon in de homepagina van Trimble Connect. U kunt 

een afbeelding selecteren vanaf uw computer door op de browse-knop ( ) te klikken. Bij ‘Choose 

project sever location’ selecteert u ‘Europe’ uit het drop-down menu ( ). Als u ‘More options’ aan klikt 
dan vouwt het scherm uit en is het mogelijk om een beschrijving (Description), een startdatum (Start 
Date) en een einddatum (End Date) toe te voegen. Door op ‘Submit’ te klikken wordt uw project 
aangemaakt.  
 

https://connect.trimble.com/
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Figuur 3 

Als uw project is aangemaakt verschijnt er een project icoon op de homepagina, zoals weergegeven in 
Figuur 4. 
 

 
Figuur 4 

Terug 

Nieuw project aanmaken vanuit een bestaand project 

Via de drie puntjes rechtsboven in het project icoon (Figuur 4, ) is het mogelijk om een nieuw project 
te maken met dezelfde instellingen als een bestaand project. Als u erop klikt verschijnt er een knop ‘New 
form excisting project’ als u hierop klikt verschijnt een venster zoals weer gegeven in figuur 5. 
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Figuur 5 

Hierin kunnen verschillende instellingen om te kopiëren naar een nieuw project worden geselecteerd.  
1) Project instellingen (Project Settings): zullen de meeste instellingen zoals ingesteld via het 

kopje ‘Settings’ in de project map, worden overgenomen in het nieuwe project. Wat hier allemaal 
kan worden ingesteld wordt in de sectie ‘Overige instellingen’ uitgelegd.  

2) Project deelnemers (Project members): zullen de projectdeelnemers en hun rollen worden 
overgenomen in het nieuwe project. Hoe deelnemers kunnen worden toegevoegd en hoe deze 
een rol toegewezen kunnen krijgen wordt uitgelegd in de secties ‘Data beheren’ en ‘Team 
beheren’ 

3) Groepen (Groups): zal de groep(en) worden overgenomen in het nieuwe project. Hoe u 
groepen maakt binnen uw project wordt uitgelegd in de sectie ‘Team beheren’.  

4) Mappenstructuur (Folder structures): zal de structuur van de mappen en de toegankelijkheid 
ervan per gebruiker of groep overnemen in het nieuwe project. Hoe u nieuwe mappen creëert 
en hun toegankelijkheid beheerd wordt uitgelegd in de sectie ‘Data beheren’.  

Als u de gewenste instellingen die u wilt overnemen heeft geselecteerd kunt op ‘Next’ drukken. Er 
verschijnt nu weer eenzelfde menu als in Figuur 3 en dit kan op dezelfde manier worden ingesteld.  

Project verwijderen 

Een project kan worden verwijderd bij het ‘SETTINGS’ tabblad van het project. Als u dit opent, ziet u de 
eigenschappen van uw project en onderaan de pagina staat een knop ‘Delete project’.  
Terug 

Data beheren  
Via de web interface van Trimble Connect kan data makkelijk worden beheerd in de Cloud. Hiervoor is 
geen uitgebreide IT-kennis nodig en blijft uw data altijd up-to-date. Als u een leeg project opent ziet u 
een scherm zoals weergegeven in Figuur 6. Als er al wel bestanden in uw project staan worden in dit 
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scherm de mappen en/of bestanden weergegeven. Links in het overzicht wordt de mappenstructuur van 
uw project weergegeven. Deze kunt gebruiken om door uw project te navigeren. 
 

 
Figuur 6 

Nieuwe bestanden toevoegen 

U kunt op drie manieren nieuwe bestanden toevoegen via de web interface. Het is ook mogelijk om dit 
met behulp van de Sync Tool en Windows Verkenner te doen, dit wordt uitgelegd in de sectie ‘Trimble 
Connect Sync’ > ‘Data toevoegen en synchroniseren’.   

1) Via de ‘+ Add’ knop. Selecteer de map in de Cloud omgeving waar u het bestand wilt 

toevoegen. Klik op de knop ‘+ Add’ knop (linksboven) > Upload files ( ). Een scherm 
zoals weergegeven in Figuur 7 verschijnt.  
 

 
Figuur 7 

Via de ‘Browse’ knop kunt u via Windows Verkenner een bestand(en) selecteren. Door op de 
knop ‘Openen’ te klikken wordt het bestand ingeladen. Als het bestand is ingeladen is de 
laadbalk helemaal groen en staat er ‘100%’ in. Ook staat er een groenvinkje achter de geladen 
bestand(en). De bestanden verschijnen nu in de door u geselecteerde map. Het is ook mogelijk 
om bestand(en) vanuit Windows Verkenner in de ‘Drop files here’ box te slepen.  
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2) Bestanden vanuit Windows Verkenner slepen. Open in de web interface de map waarin u 
een nieuw bestand wilt inladen en sleep een bestand vanuit Windows Verkenner in de map van 
de web interface. Als het bestand is ingeladen is de laadbalk helemaal groen en staat er ‘100%’ 
in. Ook staat er een groenvinkje achter de geladen bestand(en). 

Terug 

Nieuw map aanmaken 

Om overzicht en structuur in uw project te houden is het handig om mappen te maken in uw project. 
Deze kunt uw toevoegen via de ‘+ Add’ knop linksboven in het scherm. Klik hierop en selecteer ‘Create 

Folder’ ( ). Als hierop klikt verschijnt er een venster (Figuur 8) waarin u de naam van de 
nieuwe map kan invullen bij ‘Enter Name’. Druk vervolgens op ‘Submit’ en de nieuwe map wordt 
gecreëerd en verschijnt op het scherm.  
 

 
Figuur 8 

Bestanden bekijken 

U kunt uw bestanden online bekijken via uw internetbrowser. Welke bestandsformaten door Trimble 
Connect Web kunnen worden weergegeven kunt u hier vinden. Als uw formaat er niet bij staat kan het 
bestand nog steeds in de Cloud worden ingeladen en worden gedeeld met andere gebruikers. Een 
bestand kunt u openen door op een bestandsnaam te klikken. Het bestand opent zich in een nieuw 
venster/tabblad van uw internetbrowser. Als u alleen het vakje voor het bestand aanklikt kunt u de 
eigenschappen van een bestand bekijken rechts in uw scherm.  
Bestandsformaten die coördinaten bevatten zoals job, jxl, shp-bestanden worden in een kaart 
weergegeven in een apart ventster/tabblad van uw internetbrowser. Het is mogelijk om meerdere van 
dit soort bestanden weer te geven in één kaart. Dit doet u door het vakje voor de gewenste bestanden 
aan te vinken. De geselecteerde bestanden verschijnen dat rechts in beeld in een overzicht. Als alle 

bestanden zijn geselecteerd drukt u op de ‘View’ knop ( ) en alle geselecteerde bestanden 
worden in een nieuw venster/tabblad van uw internetbrowser op één kaart weergegeven. In die venster 
is het alleen mogelijk om uw data te bekijken er kunnen verder geen bewerkingen worden uitgevoerd.  

Bestanden downloaden 

U kunt bestanden downloaden vanaf Trimble Connect Web op uw computer. Dit doet u door naar het 
bestand of bestanden die u wilt downloaden te navigeren en het vakje voor het bestand of bestanden 
aan te vinken. Rechts in beeld verschijnen de eigenschappen van het bestand. Rechtsboven kunt op 

het downloaden icoon ( ) klikken en worden de geselecteerde bestanden op uw computer 
gedownload.  

https://community.trimble.com/docs/DOC-9974-supported-files
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Team beheren 
Via het tabblad ‘TEAM’ boven in het scherm kunt u de deelnemers van het project beheren. Als u het 
tabblad opent ziet u een overzicht met alle deelnemers van het project (Figuur 9). Links ziet u een 
overzicht van de groepen binnen het project.  

 
Figuur 9 

Nieuwe leden toevoegen 

U kunt nieuwe leden toevoegen via de ‘Invite Users to Project’ knop linksboven ( ). Een scherm zoals 
in Figuur 10 opent zich.  
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Figuur 10 

 
U kunt op twee manieren deelnemers toevoegen via die scherm: 

1) Direct een emailadres van een nieuwe deelnemer invoeren bij ‘Enter Email’. Er kunnen 
meerder mailadressen ingevoerd worden door ze met een komma te scheiden.  

2) Via de browse knop ( ). Als u de browse knop aanklikt krijgt u een lijst met accounts die al 
zijn verbonden aan uw bedrijf. Deze optie is dus alleen te gebruiken als nieuwe deelnemers al 
een account hebben. Vink het vakje aan voor de naam van de persoon die u wilt toevoegen.’ 

Als u al groepen heeft gedefinieerd in uw team kunt uit het drop-down menu bij ‘Group’ de gewenste 
groep selecteren, waar de persoon toe behoort. Als u nog geen groepen heeft gemaakt kunt u dit veld 
leeg laten. Hoe u groepen kunt aanmaken staat uitgelegd in de sectie ‘Nieuwe groepen aanmaken’. Let 
op: alle geselecteerde deelnemers worden aan de geselecteerde groep toegevoegd.   
U kunt kiezen welke rol u de geselecteerde deelnemer(s) wilt geven, via het drop-down menu bij ‘Role’: 

1) Admin. Deze rol geeft de gebruiker toegang alle functionaliteiten en alle instellingen  van het 
project, zoals projectnaam wijzigen, email instellingen e.d. te vinden onder het tabblad 
‘SETTINGS’. Over het algemeen is het handig om alleen de beheerder(s) van het project of de 
gegevens deze rol te geven om te voorkomen dat bepaalde instellingen gewijzigd worden. 
Degene die het project aanmaakt krijgt deze rol automatisch toegewezen. 

2) User (gebruiker). Deze rol geeft de gebruiker alleen toegang tot alle functionaliteiten van het 
project. Deze rol kunt u geven aan de rest van het team die geen project of gegevensbeheerder 
zijn. Nieuwe deelnemers krijgen deze rol automatisch toegewezen.  

Als u alles naar wens heeft ingesteld kunt u op ‘Submit’ klikken en krijgen de nieuwe deelnemers een 
e-mail met een link naar het project toegestuurd.  
Terug 

Nieuwe groepen maken 

Het kan handig zijn om uw deelnemers in groepen te verdelen, bijvoorbeeld in een veldploeg en een 
kantoorploeg. Een nieuwe groep kan worden aangemaakt in het linker gedeelte van het ‘TEAM’ tabblad 
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bij het kopje ‘Group’. Door op het ‘Create Group’ icoon ( ) te klikken, opent een venster zoals weer 
gegeven in Figuur 11. 
 

 
Figuur 11 

Onder ‘Name’ vult de naam van de in en als u op ‘Submit’ klikt wordt de nieuwe groep aangemaakt. Hij 
verschijnt dan links in het scherm onder ‘Groups’ met het aantal leden er tussen haakjes achter. De 
deelnemers van de groep kunnen worden aangepast door eerst de leden die u wilt toevoegen of 
verwijderen te selecteren, door het vinkje bij hun groep icoon aan te klikken (Figuur 12).  
 

 
Figuur 12 

Door op het ‘Edit Group’ icoon ( ) te klikken kunt u ervoor kiezen om mensen aan een groep toe te 
voegen (Add to Group) of uit een groep te verwijderen (Remove from Group). Als u een van de twee 
selecteert verschijnt er een venster met een lijst van de groepen in uw project. Door het vakje voor de 
groep(en) aan te vinken waar u de deelnemers in wilt toevoegen of verwijderen en vervolgens op 
‘Submit’ te klikken worden de deelnemers van de geselecteerde groep(en) aangepast.   
Terug 

Toegankelijkheid per gebruiker/groep beheren 

De toegankelijkheid van mappen kan worden beheerd door een deelnemer die een Admin rol heeft. 
Selecteer onder het ‘DATA’ tabblad de map(pen) waarvan u de toegankelijkheid wilt aanpassen door 
het vakje voor de map aan te vinken. Rechts in het scherm ziet u de map(pen) die geselecteerd zijn. 

Test Voorbeeld 

test@voorbeeld.nl 
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Rechtsboven kunt u op opties klikken ( )> Folder permissions. Een venster zoals in Figuur 13 
verschijnt.  
 

 
Figuur 13 

U kunt de algemene instellingen over de toegankelijk van de map voor het gehele team instellen bij 
‘Generic acces for projectteam’. Dit vakje is standaard leeg, wat betekent dat het hele team standaard 
volledige toegang heeft. Vanuit het drop-down menu kunt u drie opties selecteren: 

1) Full access. Dit geeft uw team volledige toegang tot de map en kan bestanden uploaden en 
downloaden in deze map en bewerken. 

2) Read only access. Deelnemers kunnen data alleen bekijken en niet bewerken.   
3) No access. Deelnemers hebben geen toegang tot de map. 

Bij ‘Acces for specific users and groups’ kunt u de toegankelijkheid van de map per gebruiker of groep 
aanpassen. Door in de balk de naam van een deelnemer of groep in te vullen kunt voor deze deelnemer 
of groep apart selecteren wat voor soort toegang deze persoon of groep heeft tot de map. Dit werkt op 
dezelfde manier als het instellen van de algemene toegankelijkheid.  
In hoeverre deze instelling doorwerken in sub mappen van de map kan worden ingesteld onderin het 
menu. Als de eerste optie ‘Apply permissions to selected folders only’ wordt geselecteerd zijn de 
toegankelijkheidsinstellingen alleen toegepast op de map zelf en niet op de submappen. Bij de tweede 
optie ‘Apply permissions to selected folders and subfolders’ worden de instellingen toegepast op de map 
zelf en zijn submappen. 
Terug 

Overige instellingen 
Onder het tabblad ‘SETTINGS’ kunnen nog een aantal geavanceerde instellingen betrekking tot de 
project details, synchronisatie, email notificaties en privacy instellingen. Er zijn nog meer opties, maar 
in deze handleiding zullen alleen de opties die van belang zijn voor data overdracht worden besproken.  
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Project details 

Onder Project settings> Details vindt een overzicht van de eigenschappen van uw project (Figuur 14). 
 

  
Figuur 14 

U kunt hier de naam van het project aanpassen bij ‘Name’, de projectfoto bij ‘Image’ en de beschrijving 
bij ‘Description’ en u kunt een start- en einddatum van een project instellen bij ‘Start Date’ en ‘End Date’. 
U kunt hier het project ook verwijderen door op de ‘Delete Project’ knop te klikken.  
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Synchronisatie 

Onder het kopje ‘Sync’ kunnen opties worden geselecteerd wat betreft het synchroniseren van de 
bestanden. Bovenaan de pagina kan de ‘Sync Mode’ worden geselecteerd. Laat deze op ‘Enable 
automatic file checkout when uploading a file’ staan. Deze optie zorgt ervoor dat bestanden tijdens het 
uploaden naar de Cloud niet bewerkt kunnen worden door andere gebruikers. Ook is het mogelijk om 
bepaalde bestandsformaten uit te sluiten van synchronisatie. Dit doet u door het vakje voor het 
bestandtype aan te klikken. Klik op ‘Save’ om de wijzigingen op te slaan. 

Email notificaties 

Onder het tabblad ‘Email’ kunt u instellen bij welke gebeurtenissen er een email notificatie gestuurd 
wordt. Bovenaan kunt u selecteren of alleen de Admin (Admin defines settings) of dat andere gebruikers 
(User can customize settings) ook zelf de notificaties kunnen aanpassen. U kunt kiezen om een ‘Instant’ 
(direct) of ‘Digest’ (op een vast moment van de dag) notificatie te krijgen. Deze opties kunt u selecteren 
door het vakje achter de gebeurtenis aan te vinken. Onder aan de pagina kunt de ‘Daily digest time’ 
instellen. Dit het moment van de dag waarop u een email ontvangt met de meldingen die u op ‘Digest’ 
heeft gezet, ontvangt. U kunt hier onder andere email notificaties instellen met betrekking tot: 
bewerkingen aan bestanden (Files), mappen (Folders) en gebruikers (Users), wanneer data bekeken is 
(Views), conflicten m.b.t. de synchronisatie (Clashsets), releases, ToDo bewerkingen, opmerkingen 
(Comments) en overige wijzigingen (Other). Klik op ‘Save’ om de wijzigingen op te slaan. 

Privacy instellingen 

Hier kan worden aangepast wie nieuwe deelnemers voor een project kan uitnodigen. Standaard staat 
deze op ‘Allow all users to invite new project members’, alle gebruikers kunnen nieuwe gebruikers 
uitnodigen. Deze kan ook worden ingesteld op dat alleen de Admin nieuwe deelnemers kan uitnodigen, 
door ‘Allow only project administrators to invite new project members’. Klik op ‘Save’ om de wijzigingen 
op te slaan. 

Trimble Connect Sync 
Trimble Connect Sync is te downloaden via: https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store. U kunt hier 

ook komen als u bent ingelogd op Trimble Connect Web en rechtsboven op het applicaties icoon ( ) 
te klikken. Op deze site worden alle Trimble Connect applicaties weer gegeven. Download de juiste 
versie voor uw computer (Figuur 15). Windows 32- of 64-bit of Apple Mac (Beta versie) door erop te 
klikken. Welke versie geschikt is voor uw Windows computer kunt u vinden bij Start of Zoeken in de 
taakbalk> Configuratiescherm> Systeem> Systeem> Type Systeem. Hier staat of u een 32- of 64-bits 
besturingssysteem heeft. Er wordt een .exe- bestand gedownload. Voer dit bestand uit op uw computer 
en volg de instructrices van de installatie wizard.  
 

 
Figuur 15 

https://app.connect.trimble.com/tc/app#/store
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Inloggen 
Als het programma is geïnstalleerd kunt u het openen en inloggen met uw Trimble Connect account.  
 

 
Figuur 16 

Vul uw emailadres en wachtwoord in en klik op ‘Sign in’. Als u bent ingelogd kunt u rechtsboven in het 

venster op het account icoon ( ) klikken. Door ‘Stay signed in’ aan te vinken blijft u ingelogd en 
worden de evt. ingestelde synchronisatieschema’s ook uitgevoerd, dit gebeurd anders niet.  
Terug 

Data synchroniseren 
Via Trimble Connect Sync kan je de instellingen met betrekking tot hoe en wanneer Trimble Connect 
synchroniseert aanpassen. Nadat u ben ingelogd op Trimble Connect, ziet u een lijst met de projecten 
waar u toegang tot heeft (Figuur 17). 
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Figuur 17 

Standaard neemt Trimble Connect de map: C:\Users\[gebruikersnaam PC of Tablet]\Trimble Connect 
Sync\[gebruikersnaam Trimble Connect]\Projects\[Projectnaam]. In dit overzicht (Figuur 15) kunt u op 
verschillende manieren data tussen de verschillende accounts en mappen binnen en project 
synchroniseren: 

1) Al uw projecten in één keer synchroniseren. Dit doet u door rechtsboven op de ‘Sync All’ te 
klikken. Alle projecten waar u toegang toe heeft worden nu in één keer met elkaar 
gesynchroniseerd. Als het project is gesynchroniseerd staat er een groen vinkje met ‘Done’ (

) achter de naam van het project.  
2) Per project synchroniseren. Dit doet door op de ‘Sync’ knop te drukken van het project dat u 

wilt synchroniseren. Als het project is gesynchroniseerd staat er een groen vinkje met ‘Done’ (

) achter de naam van het project. 
Terug 

Geavanceerde synchronisatie instellingen 
Hiervoor vouwt u het menu ‘Advanced’ uit bij het project waarvoor u geavanceerde instellingen wilt 
gebruiken (Figuur 16). Hier kunt u o.a. de locatie waar de bestanden worden weg geschreven en een 
synchronisatie schema instellen. Het is mogelijk om meerdere schema’s per project in te stellen door 

op het plusteken ( ) in het ‘Advanced’ menu te klikken.  

Locatie van synchronisatie wijzigen.  

De map waarmee de Trimble Connect Cloud synchroniseert op uw apparaat kan worden aan gepast 

door op het mapje ( ) te klikken. Een scherm zoals in Figuur 18 verschijnt. 
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Figuur 18 

Als u bij ‘My Computer’ op de ‘Browse’ knopt klikt, kunt u naar de map navigeren waar dat u wilt dat 
Trimble Connect zijn data wegschrijft tijdens het synchroniseren. Ook kunt u een nieuwe map maken 
door eerst naar de map te navigeren waarin u een nieuwe map wilt maken en vervolgens op de knop 
‘Nieuwe Map’ te klikken. Als u vervolgens op ‘OK’ klikt wordt de geselecteerde map de map waar Trimble 
Connect voortaan zijn data weg zal schrijven. 
Door het vinkje voor de mappen aan of uit te zetten kunt u kiezen welke mappen uit de Cloud wel en 
niet synchroniseren.  
Als een bestand of map in grijs staat weergegeven betekend dat, dat deze nog niet gesynchroniseerd 
is en dus niet up-to-date is. 
Door rechtsonder op ‘Save’ te klikken worden de instellingen opgeslagen. 
Terug 

Richting van synchronisatie aanpassen 

Open de geavanceerde map instellingen zoals hierboven beschreven. Door op de pijl(en) tussen de 
twee mappen te klikken kunt u drie synchronisatie richtingen kiezen: 

1) Van en naar de Cloud ( ). Zowel nieuwe (versies van) bestanden op de Cloud als op 
computer worden gesynchroniseerd met elkaar.  

2) Alleen naar de Cloud ( ). Bestanden worden alleen vanaf uw computer overgeschreven 
naar de Cloud en niet andersom.  

3) Alleen van de Cloud ( ). Bestanden worden alleen vanaf de Cloud overgeschreven naar 
uw computer en niet andersom. 

Synchronisatieschema instellen 

Als de geavanceerde instellingen worden uitgevouwen verschijnt er ook een kalender icoon ( ). Als 
u hierop klikt verschijnt er een menu waarin u kunt instellen op welk moment een project synchroniseert 
(Figuur 19). Let op: deze instelling geldt alleen voor het apparaat via waar u het schema heeft 
geïnstalleerd. Sync haalt dus alleen data op vanaf de Cloud en niet vanaf andere apparaten zoals een 
veldboek.  

 
Figuur 19 
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U kunt hier vier opties selecteren om de herhaling van synchronisatie in te stellen: 
1) Handmatig (Manual). Als u deze optie selecteert kunt u alleen handmatig synchroniseren. Door 

op de blauwe ‘Sync’ knop achter de naam van uw project te klikken.  
2) Per uur (Hourly). Hier kunt u instellen per hoeveel minuten of uur Trimble Connect 

synchroniseert. U kunt uit het drop-down menu 15, 30 of 45 minuten of 1, 2, 3, 6 of 12 uur 
selecteren. Als u een periode heeft geselecteerd verandert het kalender icoon in het volgende 

icoon: . 
3) Per dag (Daily). Hier kunt u kiezen op welk tijdstip van de dag Trimble Connect synchroniseert. 

Dit kunt aanpassen door op de uur- of minuutindicatie te klikken en vervolgens op het pijltje 
omhoog of omlaag te klikken. Deze tijd indicatie is in Amerikaanse stijl dus AM of PM moet ook 
ingesteld worden. Door dit aan te klikken en vervolgens op het pijltje naar boven of beneden 
wordt dit aangepast. AM is voor 00.00 uur tot en met 11.59 uur en PM voor 12.00 uur tot met 
23.59 uur. Als u een tijd heeft geselecteerd verandert het kalender icoon in het volgende icoon: 

. 
4) Per week (Weekly). Hier kunt u de dag en de tijd selecteren waarop Trimble Connect 

synchroniseert. De dag kunt u selecteren uit het drop-down menu, zondag (Sunday), maandag 
(Monday), dinsdag (Tuesday), woensdag (Wednesday), donderdag (Thursday), vrijdag (Friday) 
of zaterdag (Saturday). De tijd waarop Trimble Connect synchroniseert kan worden ingesteld 
door op de uur- of minuutindicatie te klikken en vervolgens op het pijltje omhoog of omlaag te 
klikken. Deze tijd indicatie is in Amerikaanse stijl dus AM of PM moet ook ingesteld worden. 
Door dit aan te klikken en vervolgens op het pijltje naar boven of beneden wordt dit aangepast. 
AM is voor 00.00 uur tot en met11.59 uur en PM voor 12.00 uur tot met 23.59 uur. Als u een 

dag en tijd heeft geselecteerd verandert het kalender icoon in het volgende icoon: . 
Terug 

AccessSync 
Vanaf een veldboek met Trimble Access (vanaf v2017.00), kunt u data van de Trimble Connect Cloud 
halen door gebruik te maken van de Access Sync app in Trimble Access.  

Account instellen 
Eerst moet u via Trimble Access inloggen met uw Trimble Connect account. Dit doet u door in het Access 
hoofdmenu bovenin op uw accountnaam te klikken, zie hieronder.  
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Figuur 20 

Het volgende scherm verschijnt: 

 
Figuur 21 

Selecteer bij ‘Inlogmodus’ ‘Trimble Connect’ uit het drop-down menu. Vul bij ‘Gebruiksnaam’ uw Trimble 
Connect gebruikersnaam in en vervolgens uw wachtwoord bij ‘Wachtwoord’ klik op ‘Vlgnd’. Als het 
inloggen is voltooid verschijnt het volgende scherm:  
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Figuur 22 

Selecteer hier het Trimble Connect project waaruit u data wilt ophalen uit het drop-down menu. Klik op 
‘Vlgnd’. Er verschijnt een scherm met project ‘Inloggen voltooid’. Klik op ‘Vlgnd’. U heeft nu toegang tot 
het project in de Cloud. 
Terug 

Data synchroniseren 
Al u bent in gelogd op het project krijgt een overzicht te zien met daarin de mappen in het Trimble 
Connect project (Figuur 23). AccessSync schrijft automatisch de data in de juiste gebruikers map weg.  

 
Figuur 23 
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U kunt bekijken welke bestanden er in de map staan door op het vakje van de kolom ‘Status’ te klikken. 
Hier staat ook in weergegeven hoeveel bestanden al zijn gesynchroniseerd met uw apparaat. Het pijltje 
in de wolk geeft aan in welke richting er gesynchroniseerd kan worden. Pijltje omlaag betekent dat er 
(nieuwe) data vanaf de Cloud naar uw veldboek overgedragen kan worden. Pijltje omhoog betekent dat 
er (nieuwe) data vanaf uw veldboek naar de Cloud overgedragen kan worden. Pijltjes omhoog en oplaag 
betekent dat er (nieuwe) data van zowel de uw veldboek naar de Cloud en andersom kan worden 
overgedragen. In de kolom ‘Trimble Connect project’ staat de naam van het project in de Cloud waarmee 
Trimble Access synchroniseert. Als de map volledig is gesynchroniseerd wordt hij groen van kleur. U 
hoeft alleen de mappen te selecteren waar een klein vierkantje voor staat. Dit zijn mappen die al in het 
project op de Cloud staan.  

1) Data downloaden. Pijltje in de wolk staat omlaag. Vink het vakje voor de projectnaam en/of 
naam van de mappen uit het project waar u mee wilt synchroniseren. De mappen gaan nu 
synchroniseren. 

2) Data uploaden. Pijltje in de wolk staat omhoog. Vink het vakje voor de projectnaam en/of naam 
van de mappen uit het project waar u mee wilt synchroniseren. De mappen gaan nu 
synchroniseren. 

Terug 
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