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Novapoint GeoSuite Toolbox Se 
I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan.  
Från och med 2014 har samtliga program en gemensam versionsnumrering. Den bygger på aktuellt årtal följt av ett revisionsnummer för det aktuella året. 

Installationspaket 14.0.5 

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GS Presentation Skannade borrhål När man skapar skannade borrhål registreras bilden av 
borrhålet som dokumentkoppling. 

 2014-10-21 

GS Presentation Fel vid inläsning av 
koordinatfiler 

Vid inläsning av koordinatfiler tappas decimalerna bort. Det 
blir bara hela metrar kvar! 

Felet beror sannolikt på en 
uppdatering av Windows som 
ändrar hanteringen av 
decimalpunkt och –komma. 
 
Testa om du är drabbad genom 
att exportera en kml-fil i 
GeoArkiv. Har man detta ”fel” så 
kommer den bryta och klaga på 
fel version 2,0 av databasen. 

2014-10-29 

GS Presentation Uppdatera sektion - 
osäkert läge 

Vid uppdatera sektion på tvärsektioner kan man få 
meddelande om osäkert läge. Detta kan inträffa om man har 
ändrat sektionsskalan på sektioner med bara ett borrhål. Och 
speciellt om man ändrar skalan på bägge sidorna. 
 
Way around: Man kan manuellt behöva flytta hjälppunkter 
som finns. Kontakta Vianova GeoSuite för mer info 

Buggfix 2014-10-06 

GS Presentation Längdprofil från Civil 
3D - väglinjenamn 

Om det är blanktecken i namnet på väglinjen så fungerar det 
inte att hämta data från Civil 3D 

Buggfix 2014-10-21 

GS Presentation Uppdatera plan - Z 
höjd skiljer sig 

Om man har satt Inställningar: Id med i lagernamn=JA  
så rapporterar uppdatera plan att Z-skiljer sig.  

Buggfix 2014-10-28 
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Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GS Presentation Scannade borrhål 
hamnar fel i 
höjdläge 

Verkar som de har snappat på något?  Inte kunnat reproducera detta, 
men lagt in kod som undviker 
snap.  

2014-10-21 

GS Presentation Redovisning av Jb2 
som Jb1 

Vill ha möjlighet att välja hur Jb2 ska ritas ut vid uppritning av 
"borrhål". 
Gärna på samma sätt som valet vid uppritning i sektion under 
"Inställningar, Parametrar, Jb2/Jb3 på sektion" 
 
Alternativt som kryssruta i dialogen "Enstaka borrhål" - ligger 
ju under "Skalor" i Inställningar/Parametrar. 
 
Har man många punkter som ska redovisas som borrhål, är 
det ganska mycket jobb att först rita ut Jb2 punkterna i 
sektion. 
 
Valet av Jb2/3 som Jb1 måste "kommas ihåg" vid 
Uppdatering av ritning - annars är jobbet ogjort. 

Sätter man Inställningar till Jb1. 
Sedan en lite special: 
En ny rad i filen autograf.par 
JB23NAMN4=JB1 
så ritas enstaka borrhål för 
Jb2/Jb3 som Jb1 

2014-10-28 

GS Pilegroup Problem opening 
gensod.inp 

When running a calculation on a server the analysis kernel 
sometimes have problems opening gensod.inp. This is 
probably due to some backup function on the server that is 
copying gensod.inp at the same time as gensod.exe is trying 
to read it (gensod.exe opens gensod.inp in rw-mode). 

GS PileGroup is changed so it 
makes one more try to open the 
inp file. 

2014-10-30 

GS Stability 5.0 Geosuite stability- 
jordnagler 

Vi får feilmeldingen «can`t find critical shear surface» ved 
beregning av stabilitet av en skjæring med jordnagler 
 
Tittar man via Result - Files -Echo File och Result - Files - 
Input data ser man att det blivit fel för soil nails.   

Fix av oinitierat värde 2014-10-30 

GS Stability 5.0 Benevnelsen for qs 
er feil 

Ser at benevnelsen for qs (Soil Nails) er feil i tabellen som 
skal fylles inn. Det står [kN], men skal være [kPa]. 

Rättad. 2014-11-4 
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Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GeoSuiteCloud Namnprefix i 
GeoCloudImport 

Användbar feature för att kunna ange ett prefix för omdöpning 
av borrhålen, när desa skall återskapas utifrån en dbsx-fil. 

Ny checkbox "Add prefix to 
BoreHole names", nytt Textbox 
för upp till 2 tecken prefix. 
Defaultvärde för prefix är satt till 
"X". 

2014-10-21 

 


