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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. 
 

14.1 och 14.0 på samma dator? 
Om man installerar version 14.1 på en dator som redan har en installation av Novapoint GeoSuite Toolbox 14.0.x så kommer den äldre versionen att 
avinstalleras i sin helhet. 
 
Detta innebär att möjligheten att använda AutoCAD-plattformarna 2010, 2011 och 2012 upphör. 
 
Novapoint GeoSuite Toolbox 14.1 har stöd för uppritning i AutoCAD/Civil3D-plattformarna 2013, 2014 samt 2015. 

Installationspaket 14.1.1 

Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GS Archive Scriptpath  En önskan att Scriptpath sätts vid första uppstart för en 
användare, om Scriptpath ej är satt.  
 
Fördelen med att ha satt scriptpath är dels för Trusted Path i 
AutoCAD 2014/2015 och att de temporära scriptfilerna nu 
ligger lokalt och är unika per användare.  

Sätts nu när Ini-filen skapas 
lokalt under en användare. 

2015-02-05 

GS Presentation Prestandaförbättring 
i AutoCAD/Civil 3D 

Om man har många borrhål på en ritning (typiskt många 
profiler) tar uppdatering av utförd tolkning lång tid. 
 
Om man önskar bygga Civil3D-modell med ett urval 
tillhörande ett stort projekt tar inläsning av modellen lång tid. 

Anpassad hantering för borrhål 
på ritning/urval. 

2015-03-23 

GS Presentation Längdprofil från Civil 
3D - väglinjenamn 

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

Buggfix 2015-03-23 

GS Presentation Byta projekt i 
AutoCAD 

I AutoCAD finns en del där man kan byta aktivt projekt, 
förutom att sätta om aktuell skala. Denna gamla programdel 
stödjer inte längre sökvägar till projektet än 80 tecken.  

Buggfix 2015-01-26 
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Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GS Presentation Wipeoutframe 
saknas för Id-texter 

Om man har inställningar "Id med i lagernamn=NEJ" saknas 
Wipeout för id-namnen för alla utom en. Byter man till JA 
kommer de med men blir lite ocentrerade. 

Buggfix 2015-02-05 

GS Presentation Underkatalog PDF-
bilder 

Om man väljer att rita upp borrhål som PDF och skriver in en 
underkatalog som inte finns så skapas inte denna utan 
programmet dyker. 
 
Way around: peka ut en befintlig katalog. Det vill säga om ny 
katalog skapa denna först via utforskaren.  

Buggfix 2015-03-17 

GS Presentation Urval saknas i 
uppdatera plan 

Inga Urval visas i dialog Uppdatera plan Buggfix 2015-03-18 

GS Presentation Korridorbredd 0.0 
och tolkade 
stödpunkter 

Vill man på fria xy-sektioner ha utskrivet avståndsmåttet från 
sektionslinjen kan man lämpligen ansätta my-korridor=0.0. 
Problemet då är att om man sedan tolkar fria stödpunkter så 
försvinner dessa från sektionen då man sparar tolkningen.  

Fix vad avser <= 0.0 vid kontroll 
om stödpunkt ska vara med på 
sektionen.  

2015-03-23 

GS Presentation Redigeringsfunktion 
för att rensa 
felaktiga rader i 
protokoll 

Önskar en funktion för att enklare kunna redigera bort "spikar" 
vid stångbyte i JB2/3-protokoll. 

Funktion för att kunna märka på 
rader med till exempel rotation < 
x rpm. Väl påmärkta kan de 
sedan raderas på vanligt vis. 
Man kan välja godtycklig kolumn 
och ge startdjup och slutdjup 

2015-03-16 

GS Presentation Decimaler på 
bäring/lutning 

Möjlighet att ha decimaler på bäring/lutning i borrhål önskas. För att ha bakåtkompatibilitet 
med vår gamla datamodell har vi 
bara infört decimal på lutning. 
Bärigheten anges som tidigare 
med heltal. Framöver, blir det 
byte även för bäring då det inte 
är ett heltal i den nya modellen.  

2015-01-28 

GS Presentation Tvärsektioner med 
längdskala 1:50 

Längdmätningen under skalan blir lite felaktigt angiven. T ex 
står det V3 vid ett skalstreck där det egentligen är V2.5 

Nu görs så att ingen text alls 
skrivs om det inte är ett heltal vid 
markeringen. 

2015-02-05 
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Program Rubrik Beskrivning Åtgärd Datum 

GS Presentation Tvärsektioner: 
fönster och sortering 

Vid skapandet av tvärsektioner saknas möjlighet att 
förstora/förlänga fönstret ”Tvärsektioner” och möjlighet att 
sortera sektioner efter antal ID. Första skulle låta se längre 
anta sektioner på skärmat och andra – radera sektioner med 
antal ID = 0 med en klick.  

Nu kan man ändra storlek på 
fönstret med sektioner/profiler 
 
Radera alla med 0 antal id finns 
sedan tidigare via högerklick eller 
markera sektion och tryck 
[Delete]. 

2015-02-06 

GS Presentation Materialtolkning, 
utökad materiallista 

Nya datamodellen, som till exempel syns i Novapoint 19, har 
en utökad materiallista för tolkning.  

Nu samma materiallista i NP19 
som i GeoSuite 

2015-02-19 

GS Presentation Anpassning till 
NP19.20/25 FP6 

Kommunikation med Novapoint 19.20 måste uppdateras till 
FP6 för att få med nyheterna från FP6 och geoteknik 

Uppdaterat två programfiler i 
NP_ACAD\Binaries 

2015-03-23 

GS Stability 
(AutoCAD) 

Uppstart Stabilitet-
AutoCAD 

Uppstart av Stabilitet fungerar inte för projekt med mellanslag 
i sökvägen 

Buggfix 2015-03-12 

 


