
Den 19 maj 2020 lanserade Trimble nya Quadri - din unika samordningsplattform. 

I samband med lanseringen sker en omstrukturering och namnändring:
♦ Novapoint Bas byter namn till Quadri for Windows
♦ Quadri User Slot ingår i nya Quadri och med en personlig licens via Trimble ID får du
åtkomst till alla “Model Servers for Quadri”, vilket ger dig tillgång till alla dina Quadri
projekt både internt och externt med en och samma licens
♦ Easy Access byter namn till Quadri for Browser
♦ Trimble Connect ingår i paketeringen av nya Quadri

Quadri paketeringen Business Premium motsvarar det du har idag och innehåller:
♦ Quadri for Windows där Quadri SaaS ingår som standard för kunder med fler än 5
användare. Quadri On Premise kan väljas som tillval
♦ Quadri for Browser
♦ Trimble Connect

Läs mer om vad som är nytt på quadri.trimble.com 

Vad innebär det för mig som kund?

Du väljer själv när det passar dig och företaget att nyttja nya Quadri och Business Premium
paketet. För att kunna ta del av nya Quadri som samordningsplattform behöver du migrera.
Oavsett om du väljer att gå över direkt eller om du vill vänta så kan du känna dig trygg. Du
kommer kunna fortsätta jobba med Novapoint Bas och Quadri user slots precis som tidigare i
den nuvarande programversionen.
När du väljer att kliva in i nya Quadri kommer du även gå över till en ny licensieringform
“Named User”. Med Trimble ID och personlig login rör du dig fritt och säkert i alla interna och
externa Quadriprojekt och du kan enkelt ta dig vidare till andra Trimble produkter som
använder Trimble ID, tex Trimble Connect.

Quadri paketeringar

Migreringsplan för Quadri användare

Planen för migrering av kunder över till nya Quadri är enligt följande:
♦ Existerande Quadri användare med Novapoint Bas, Nätverkslicens (Q2/Q3 2020)
♦ Existerande Novapoint Bas, Nätverkslicens (Q3 2020)
♦ Existerande Novapoint Bas, Singellicens (Q3 2020)
♦ Existerande Novapoint IDS named users (Q3 2020)

Vi kontaktar dig för att tillsammans se över möjligheterna och anpassa migreringen efter vad 
som är bäst för dig och företaget. 

Vi finns här för dig!
Vid eventuella frågor, var god och kontakta Stefan Granberg

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