
Trimble Novapoint GO

I App store, Google play og for PC



Navigering som gjør det enkelt å kjenne seg igjen i felt:

 Plandata (fra Quadri), WMS, kartdata og flyfoto kan ligge som bakgrunnsinformasjon

 App’n viser hvilket profilnummer du er ved

Søkbar database for all dokumentasjon

 alle bilder for å dokumentere anlegg vil automatisk få riktig posisjon, profilnummer, 
dato, tid og person. I tillegg kan den merkes med anleggskode

 alle egenskapene og stedfestingen gjør at man enkelt søker frem hvilken 
dokumentasjon man har for de ulike strekninger, datoer og fag.

Trygg lagring.

 siden det er en database i bunn vil alle registreringer umiddelbart være tilgjengelig 
for alle i prosjektet og på alle enheter (inkl. PC versjon).

Rapporter rett fra systemet.

 app'n har gode rapportmaler som gjør at du enkelt kan få ut rapporter av 
registreringer og bilder.

Trimble Novapoint GO



Transformasjon til GPS koordinater fra 

Mulige datakilder:

•Bakgrunnskart fra Geodata

•Støtte for WMS

•Veg og jernbaneline for navigering (tiertabeller)

•Plan visninger fra Quadri med plan data

Novapoint GO,  lar deg jobbe mot en sentral server, hvor prosjektdata ligger.

Hit lagres også automatisk alle logg data og bilder som registreres i felt. Man 

mister dermed ingen data, eller glemmer å overføre filer.

- Serveren driftes av VNS, og betales av kunden som et abonnement pr mnd

Håndholdte
Desktop versjon for PC, lastes ned her: 

https://apps.vianovasystems.com/desktop/npgo/

SAAS løsning

https://apps.vianovasystems.com/desktop/npgo/


Start: Logg inn på Trimble Novapoint GO serveren ved å benytte Vianova 
ID, brukernavn og passord tilsendt på mail. iPhone, iPad eller web

Web: https://apps.vianovasystems.com/npgo/



Bytt Prosjekt. 

Trimble Novapoint GO _Tilgang på flere prosjekt med samme Vianova ID

Bytt mellom verktøyene: 

HOME, MAP,  LOGG og 

SETTINGS

Tips: Hvis mobilforholdene veksler 
veldig mellom 3G og Edge dekning, 
så kan det ofte være like greit å skru 
av 3G innstillingen på telefonen, da 
vil App’n oppføre seg bedre enn når 
den stadig mottar vekslende forhold.

En som er administrator på deres GO 
abonnement, må ha lagt inn deg som bruker 
på et eller flere prosjekter

Velg Prosjekt. 



Trimble Novapoint GO _Menyen Map

Meny for å skru av og på

kartbakgrunn og referanselinje

Velg aktiv referanselinje

Avstand til linje og profilnummer blir gitt i forhold til 
den valgte linjen. Logg punkter som registreres blir 
merket med profilnummer ut fra aktiv linje i denne 
menyen

Skru av og på ulike lag med plandata 

som er lagt til prosjektet fra Novapoint 

Plan View og fra WMS
Velg bakgrunnskart fra 

GeodataOnline. Ulike 

kart eller flyfoto

Trimble Novapoint GO er 
koblet opp mot Geodata
Online. Dette er en tjeneste 
som gir brukerne umiddelbar 
tilgang til oppdaterte, raske 
og gode bakgrunnskart for 
hele Norge (basert på Norge 
Digitalt). 



Trimble Novapoint GO I Map view I Skru av og på kartlag



Trimble Novapoint GO I Map view I Sett gjennomsiktighetsprosent 
på hvert kartlag



Trimble Novapoint GO I Map view I Pek i kartet på f.eks borhull
og få opp egenskaper

Trykk på PDF og få opp
innholdet i PDF’n



Trimble Novapoint GO I Map view I Legge til nye borhull

Eller velg
New area 
og tegn fjell i 
dagen

Trykk: Create og velg: New Bore hole

Velg enten screen center, GPS position 
eller plasser rødt kors i riktig posisjon 
og bekreft med å trykke på krysset

Velg hvilke bor metoder som skal 
utføres for det nye bro hullet 

Det blir etablert et logg punkt for 
borhullet hvor man kan legge til mer 
informasjon. F.eks bilder fra lokasjonen



Trimble Novapoint GO I Map view I Lag et nytt loggpunkt

Trykk: Create og velg: New log item …eller gå på menyen Logg og velg NY

Logg punktet blir synlig som en rød nål
I kartet

Det blir etablert et logg punkt hvor man 
kan legge til mer informasjon. F.eks 
bilder fra lokasjonen, prosesskode mm



Trimble Novapoint GO I Map view I Legge til Fjell i dagen og areal

Eller velg
New area 
og tegn fjell i 
dagen



Trimble Novapoint GO I Map view I Legg til nye kart med egne 
plandata fra Quadri

Velg et 

prosjektnavn 

for en model

som ligger i 

Quadri

Velg en plan 

presentasjon 

som noen har 

distribuert fra 

Novapoint 

Basis



Trimble Novapoint GO I Map view I Legg til nye kart med egne 
plandata fra Quadri

Plantegning
av planlagt
veg fra
Novapoint



Dataflyt med Quadri på server i nettskyen

SOSI kart fil

QuadriDCM 

prosjekt på server 

i nettskyen

Vegmodellering

GeoSuite.dbs fil

Gå til VIS - NYTT 
Plan vindu og 
velger oppgaven: 
GeoSuite.dbs 
import

Geotekniker, eller 
andre på 
prosjektet går til 
VIS - NYTT Plan 
vindu og velger 
bakgrunnsdata 
(kart, veger el.l)

Geotekniker, eller andre på prosjektet går til 
LEVERANSE - Maps - velger Plan vindu for geoteknikk 
og zoom nivå og trykker start. Lastes automatisk opp 
slik at den er tilgjengelig for tilhørende GeoSuite app 
prosjekt



Importert GeoSuite *.dbs fil til Quadri server 
prosjekt

Vis - Plan - Velg 
GeoSuite.dbs som utvalg

Plan visningen ser da slik ut. Trykk 
dele for å dele med server.

Gå på leveranse, og så på Maps, velg 
Plan visningen, velg antall zoom nivå

NB: Det kan ta lang tid å 
kjøre «Map Generation». 
Start den opp når PC’n kan 
jobbe selv noen timer.



Dataflyt uten Quadri på server i nettskyen

SOSI kart fil

QuadriDCM lokalt 
prosjekt på din PC

Vegmodellering, 
gjøres av 

vegingeniør, 
når ingen andre 

har modellen 
åpen

GeoSuite.dbs 
fil

Geotekniker, går 
til VIS - NYTT 

Plan vindu 
og velger 

oppgaven: 
GeoSuite.db

s import

Geotekniker, går 
til VIS - NYTT 

Plan vindu 
og velger 

bakgrunnsda
ta (kart, 

veger el.l)

Geotekniker, eller andre 
på prosjektet går til 
LEVERANSE - Maps. 
Bruker blir da spurt om å 
logge inn med Vianova ID 
og blir spurt om hvilket GO 
prosjekt bakgrunnskartet 
skal overføres til. Velger 
deretter Plan vindu for 
geoteknikk og zoom nivå 
og trykker start



Import av *.dbs fil_instillinger

▪ Gå på innstillinger og kryss 
av som vist 

▪ husk å vise hvilken mappe 
grunnboringsprofil –
PDF’ene ligger i



Grunnboringer fra GUDB server til GO – steg 1: Innsyn
Velg Import, maler og 
Import fra GUDB

Velg malen GUDB 
og trykk OK

Velg eksterne datakilder. 
QuadriDCM

Det blir så skapt en GUDB 
innsynsoppgave. Høyreklikk og velg 
3D for å se boringene



Grunnboringer fra GUDB server til App’n
Velg Import, maler og 
Import fra GUDB

Trykk på 
tilkoblinger

Tegn en avgrensing rundt de boringene 
fra forhåndsvisning som du ønsker å 
importere til modellen

Denne dialogen viser 
koblingen til GUDB. Trykk OK



Lag plan plan visning i Novapoint Basis for å kunne bruke
den som bakgrunnskart i ditt GO prosjekt

Gå til menyen: 
VIS
Velg 2D plan 
visning.
Velg f.eks
Import fra
GUDB som
data, trykk OK



Lag bakgrunnskart til GO av en 2D Plan visning

Hvis det er en
ny 2D plan 
visning, del 
denne med 
server først.
Deretter log in.
Velg
LEVERANSE, 
Map, velg 2D 
visningen



Velg Scale ut fra 
hvor mye du 
ønsker å kunne 
zoome i kartet. 
Denne 
operasjonen vil 
ta litt tid. Når 
den er fullført 
vil dere finne 
samme navnet 
på listen inne i 
Map-
konfigurasjon

Lag bakgrunnskart til GO av en 2D Plan visning

Huk av her hvis du ønsker å kunne trykke 

på objekter i kartet og se egenskaper



Trimble Novapoint GO _Vis logg liste – Lag ny logg

Trykk på NY for å 

etablere nytt loggpunkt. 

Skriv inn navn/tittel på 

logg punkt og beskrivelse, 

avslutt med å trykke på 

«loggliste» oppe til 

venstre_Da får du tilgang 

på flere tekstfelt. 



Trimble Novapoint GO - Supplere etablert logg punkt med mer informasjon

Man har også et kommentar felt, hvor alle fremtidige 

kommentarer blir datert

Her kan man f.eks supplere logg punktet med 

standard felter som Prosesskode.



Når man har etablert 

et loggpunkt, kan 

man trykke på 

BILDE,  Trykk på 

Legg til. Da kan man 

velge å ta bilde med 

kamera eller velge 

fra bibliotek.

Man må gå på HJEM 

for å laste bildet opp 

mot server. Dette kan 

man f.eks vente med 

til man har wi-fi

Trimble Novapoint GO _ Legg til foto under en loggpunktregistering



Scroll nedover i loggpunktet. Helt nederst 

finner man Generer rapport

Trimble Novapoint GO _Generer rapport til PDF eller Word

Rapport til 

PDF kan 

hentes ut for 

hvert logg 

punkt. 

Rapporten 

blir sendt til 

brukerens e-

mail



Filtrer ut hvilke logg punkt som blir med i rapport

Marker de 

loggpunktene du vil 

ha ut rapport på, 

som Bokmerke

Sett fra og til dato Velg JA på 

bokmerke

Trykk her for å 

filtrere

Ta ut rapport av utvalg:



Trimble Novapoint GO _Ta ut en samlerapport av alle loggpunkt i listen

Rapport til PDF 

av hele 

loggpunktlisten 

får man ved å 

aktivere menyen 

oppe til venstre 

og trykke her

Her gjør man innstillingene for hvilke loggpunkt som 

skal vises i listen (se forrige slide)

Eksport av de nye  boringene man har markert i kartet. 

Filen GPX kan leses rett inn i GeoSuite.



Endre zoom nivå på kartutsnitt for logg punkt i rapport



REDIGER plassering av logg punkt: Web 
applikasjon lar deg jobbe med logg data inne på 
PC’n. Redigere tekst og posisjon (drag and drop) 
på logg punktene

Trimble Novapoint GO _også på din PC
Last ned her: https://id.vianovasystems.com/

https://id.vianovasystems.com/


Trimble Novapoint GO _Gjør dine logg punkt synlig/usynlig for alle andre på prosjektet

Mens man holder på og redigere på det nye logg punktet, 

kan det være ønskelig å beholde det som PRIVAT, altså 

synlig kun for deg.

Når du er ferdig med å redigere tekst og bilder, så må du 

aktivere logg punktet og så gå på 

og endre fra PRIVAT til FOR ALLE



Registrering uten GPS dekning, f.eks i Tunnel 

Velg Calculate i 

stedet for Auto

Skriv in 

profilnummer 

manuelt og 

avstand fra CL 

og velg, 

høyre/venstre

Avslutt ved å 

trykke 

Loggpunkt



A: Start web-versjonen => https://apps.vianovasystems.com/npgo/ og logg inn på vanlig måte, 

eventuelt last ned den nye versjonen for desktop her: https://apps.vianovasystems.com/desktop/npgo/
1: Gå til GO-menyen

2: Trykk på den blå knappen i Navigasjon vinduet.

3: Velg deretter Add i Velg linje vinduet.

Trimble Novapoint GO _step by step_ADMIN: Legg til ny linje

https://apps.vianovasystems.com/desktop/npgo/


B: Følgende grensesnitt vil da være synlig

1: Legg inn ønsket navn på linjen

2: Kopier innholdet fra en tiertabell-fil og lim inn resultatet

3: Gå deretter til fanen "Grafikk"

Trimble Novapoint GO _step by step_ADMIN: Legg til ny linje



B: Følgende grensesnitt vil da være synlig

C: Fra fanen "Grafikk

1: Trykk på "Koordinatsystem"

2: Velg koordinatsystem for den aktuelle linjen

Trimble Novapoint GO _step by step_ADMIN: Legg til ny linje



Loggpunkter i Trimble Novapoint GO kan representere ulike hendelser, feil, stikkprøvekontroll, vernerunder 

el.l Det er mulig å lage ulike kategorier av logg punkt, slik at man kan velge og se på kun 1 type logg punkt, 

f.eks Vis kun Stikkprøvekontroller. Man setter opp hvilke typer logg punkt man vil ha, inne i administrator 

dele av Novapoint GO. Følg menyene nedenfor: 

Log Items
Add (skriv inn navn på 
nye typer) 

Gå på hvert prosjekt, Trykk 
Log Item Types 

Sett aktiv de som skal være 
tilgjengelig for dét prosjektet

Admin – Sett opp kategorier for logg punktene på ditt prosjekt



Instillinger:

06.07.2017

Orienterer kartet i 

retningen du går i

Posisjonerer kartet 

tilbake til din posisjon

Kartets retning

mot nord
Viser 

sann nord

Trimble Novapoint GO _Instillinger under Map og generelt



Instillinger på mobilen

Husk å si JA til stedstjeneste PÅ, både for GO app’n og for standard Kamera app’n på mobilen. Hvis du velger å 

ikke ha stedstjeneste for kamera app’n aktiv, ville alle bilder du tar innunder samme logg punkt, få samme 

plassering som logg punktet



Ønskes høyere nøyaktighet?
Det finnes diverse produkter som overstyrer GPS i telefon, eksempelvis:

Mulig å oppnå nøyaktighet på, ca 2cm - 100cm, 
avhengig av kvalitet og størrelse på GNSS 
mottaker.
Vi har testet GO sammen med Trimble R1 og 
oppnådde ca 0,5 - 1m’s nøyaktighet



– Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere 
m.fl. Skal få et verktøy for navigasjon og dokumentasjon på anlegget.

– Løsningen har mulighet for å vise veglinja med profilnummer.

– Man kan ta bilder som knyttes til profilnr/koordinat samt mulighet for 
å legge inn tekst/kommentarer/prosesskode som knyttes til bildet.

– Alt lastes hele tiden opp til en server, slik at man ikke trenger å tenke 
på at man skal koble telefonen til PC el.l for overføring

– Man kan enkelt ta ut ferdige rapporter av logg punkt(er) til PDF eller 
word

– Programmet er enkelt å installere fra App store og Google play

– Veglinjer kan legges ut på prosjektet av administrator

– Løsningen er enkel å bruke

– Fungerer på iPhone og Android samt PC

Hoved fokus for denne App’n:


