
Den 19 mai 2020 lanserte Trimble en ny versjon av Quadri – din unike samhandlingsplattform.

I forbindelse med lansering vil det skje en omstrukturering og navneendring:
♦ Novapoint Basis bytter navn til Quadri for Windows
♦ Quadri User Slot er nå inkludert i nye Quadri og med en personlig lisens via Trimble ID.
Den nye lisensen gjør at du får tilgang til alle Quadri modell servere, noe som gir deg
tilgang til alle dine Quadri prosjekter både internt og eksternt med samme lisens.
♦ Quadri Easy Access bytter navn til Quadri for Browser
♦ Trimble Connect inngår i nye Quadri

Nye Quadri Business Premium inneholder:
♦ Quadri for Windows ( SaaS er inkludert som standard for kunder med over 5 brukere.
Quadri On Premise kan bestilles i tillegg)
♦ Quadri for Browser
♦ Trimble Connect

Les mer om hva som er nytt på quadri.trimble.com

Hva betyr det for deg som kunde?

Du velger når det passer deg og selskapet å ta i bruk den nye Quadri Business Premium
pakken. Enten du velger å gå over med en gang eller om du vil vente, kan du føle deg trygg.
Du vil kunne fortsette å jobbe med Novapoint Basis og Quadri user slots eller navngitt bruker
akkurat som tidligere i den gjeldende versjon, men for å dra nytte av den nye Quadri som
samhandlingsplattform, må du migrere.

Når du velger å gå over til nye Quadri vil du også bytte til en ny type lisensiering, “Navngitt
bruker”. Med Trimble ID og personlig innlogging kan du bevege deg fritt og sikkert i alle
interne/eksterne Quadri-miljø og kan enkelt gå videre til andre Trimble produkter som bruker
Trimble ID, f.eks Trimble Connect.

Pakker og tilgang til f.eks Trimble Connect, Quadri for Browser, Quadri for Windows etc.

Migrasjonsplan for Quadri-brukere

Planen for å overføre kunder til den nye Quadri er som følger
♦ Eksisterende Quadri brukere med Novapoint Basis, Nettverkslisens (Q2/Q3 2020)
♦ Eksisterende Novapoint Basis, Nettverkslisens (Q3 2020)
♦ Eksisterende Novapoint Bas, Singlelisenss (Q3 2020)
♦ Eksisterende Novapoint IDS navngitt bruker (Q3 2020)

Vi vil kontakte deg for sammen å se på mulighetene og tilpasse overføringen til det som er best 
for deg og selskapet.

Vi er her for deg!
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Heidi Berg

https://np.trimble.com/
https://connect.trimble.com/
https://quadri.trimble.com/quadri-saas
https://quadri.trimble.com/premise
https://quadri.trimble.com/
https://np.trimble.com/
https://quadri.trimble.com/buy
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