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SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

(TNL - TEBV)

IMPORTANT, READ THIS AGREEMENT CAREFUL-
LY. BY INSTALLING OR USING ALL OR ANY POR-
TION OF THE SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING 
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT. YOU AGREE THAT THIS AGREE-
MENT IS ENFORCEABLE LIKE ANY WRITTEN 
AGREEMENT.

IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THESE TERMS 
AND CONDITIONS, DO NOT USE OR ACCESS THE 
SOFTWARE. 

IF YOU HAVE PAID A LICENSE FEE FOR USE OF 
THE SOFTWARE AND DO NOT AGREE TO THESE 
TERMS, YOU MAY RETURN THE SOFTWARE 
(ALONG WITH ANY  HARDWARE  ON  WHICH  IT  
WAS  EMBEDDED,  IF  APPLICABLE)  FOR  A FULL 
REFUND PROVIDED YOU (A) DO NOT USE THE 
SOFTWARE AND (B) RETURN THE  SOFTWARE 
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF YOUR INITIAL PUR-
CHASE.

IF YOU WISH TO USE THE SOFTWARE AS AN EM-
PLOYEE, CONTRACTOR, OR AGENT OF A CORPO-
RATION, PARTNERSHIP OR SIMILAR ENTITY, 
THEN YOU MUST BE AUTHORIZED TO SIGN FOR 
AND BIND THE ENTITY IN ORDER TO ACCEPT THE 
TERMS OF THIS AGREEMENT. THE LICENSES 
GRANTED UNDER THIS AGREEMENT ARE EX-
PRESSLY CONDITIONED UPON ACCEPTANCE BY 
SUCH AUTHORIZED PERSONNEL.

IF YOU HAVE ENTERED INTO A SEPARATE WRIT-
TEN LICENSE AGREEMENT WITH TRIMBLE FOR 
USE OF THE SOFTWARE, THE TERMS AND CONDI-
TIONS OF SUCH OTHER AGREEMENT SHALL PRE-
VAIL OVER ANY CONFLICTING TERMS OR 
CONDITIONS IN THIS AGREEMENT.

This End User License Agreement (“Agreement”) is 
between Trimble Navigation Limited, located at 935 
Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, U.S.A. and/or 
its Affiliates (“Trimble”) and the customer (individu-
al or entity) that has downloaded or otherwise pro-
cured the licensed Software (as defined below) for 
use as an end user (“You”). This Agreement covers 
any Software and supporting technical documenta-
tion provided with the Software (“Documentation”).

1. Definitions

“Affiliate” shall mean any entity that directly or indi-
rectly through one or more entities, controls, is con-
trolled by, or is under common control with a Trimble 
party. For purposes of this definition, the term "con-

trol" as applied to any entity, means the possession, 
directly or indirectly, of the power to direct or cause 
the direction of the management of that entity, 
whether through ownership of voting securities or 
otherwise.

“Effective Date” means the earlier of the date You 
sign an Order Form or the date on which the Software 
is first made available to You.

“Order Form” means any order which is entered into 
by Trimble (or an authorized Trimble distributor or re-
seller) and You under which You are provided the 
Software. Each Order Form for the Software shall be 
deemed a part of this Agreement. This Agreement is 
binding on You whether or not You executed an Order 
Form with Trimble. Order Forms may not vary the 
terms of this Agreement. Only a written agreement, 
signed by Trimble (not a Trimble distributor or re-
seller) may vary the terms of this Agreement.

“Software” means the Trimble software product(s) 
provided in connection with this Agreement in object 
code form (or as otherwise specified in any related 
Order Form). “Software” shall also include any re-
leases provided to or purchased by You under any 
separate support and maintenance agreement You 
may enter into with Trimble. Unless otherwise noted, 
the Software and Documentation are referred to col-
lectively herein as “Software”.

“Third-Party Software” means any third-party soft-
ware that is provided to You by Trimble under this 
Agreement or under separate terms and conditions.

“Trimble Supplier” means either Trimble or an autho-
rized distributor or reseller of Trimble products or ser-
vices which has entered into an Order Form with You.

2. License

2.1.Grant of License. Subject to all of the terms and 
conditions of this Agreement, Trimble grants You a 
non-transferable, non-sublicensable, non-exclusive 
license to use the Software in machine-readable form 
on any computer and operating system for which it 
was intended, but solely (a) for your own internal 
business purposes at the location specified in the ap-
plicable Order Form or otherwise agreed to by Trimble 
(the “Site”); (b) in accordance with the Documenta-
tion; and (c) in accordance with any additional li-
cense term, subscription term or other user, seat, 
computer, field of use or other restrictions set forth 
in the applicable Order Form or otherwise specified 
by Trimble.

2.2.Installation and Copies. Trimble shall make 
available the Software and Documentation by disk, 
other media, or as embedded in a device, or make it 
available for download in electronic form. Trimble 
shall also provide You with electronic passwords or 
other enabling mechanisms if necessary to permit 
the licensed usage of the Software. All licenses shall 
commence, and delivery shall be deemed to occur, as 
of the Effective Date (or, if later, such date on which 
the Software and license keys are first made avail-
able to You). If your Order Form is with a Trimble dis-
tributor or reseller, that distributor or reseller (and 
not Trimble) is solely responsible for delivery to You 
and Trimble has no liability for any failure to deliver. 
If the Software requires license keys to operate as li-
censed to You, the applicable Trimble Supplier will 
deliver such license keys to You.

2.3.Software Intended to be Installed on Computers. 
The Software is licensed as a single product. You may 
not separate its component parts for use on more 
than one computer except as specifically authorized 
in this Agreement. You may copy and install on your 
computers for use only by your employees the num-
ber of copies of the Software for which You have paid 
the applicable license fee or have been authorized in 
writing by Trimble. You may transfer the Software 
from one computer to another computer provided 
that the computer to which the Software is trans-
ferred is located at the Site and the Software is com-
pletely removed and de-installed from the prior 
computer. If You are permitted by Trimble to install 
the Software on a network server, and You transfer 
the Software from the Site to a new location, You 
must provide Trimble with written notice of the new 
site prior to such transfer. You may also make a rea-
sonable number of copies of the Software only for 
back-up and archival purposes. This Paragraph 2.3 
does not apply to any software embedded on Trimble 
devices.



2.4. License Restrictions.

2.4.1 You shall not (and shall not allow any third par-
ty to): (a) decompile, disassemble or otherwise re-
verse engineer the Software or attempt to reconstruct 
or discover any source code, underlying ideas, algo-
rithms, file formats or programming interfaces of the 
Software by any means whatsoever (except and only 
to the extent that applicable law prohibits or restricts 
reverse engineering restrictions). To the extent any 
applicable mandatory laws give You the right to per-
form any of the aforementioned activities without 
Trimble’s consent in order to gain certain information 
about the Software for purposes specified in the re-
spective statutes (e.g., interoperability), You hereby 
agree that, before exercising any such rights, You 
shall first request such information from Trimble in 
writing detailing the purpose for which You need the 
information. Only if and after Trimble, at its sole dis-
cretion, partly or completely denies your request, 
may You exercise such statutory rights; (b) distribute, 
sell, sublicense, rent, lease or transfer the Software 
(or any portion thereof), nor use the Software (or any 
portion thereof) for time sharing, hosting, service 
provider or like purposes; (c) provide the Software to 
a third party on a temporary basis and/or use the 
Software for the benefit or purposes of a third party 
whether by means of lease, loan, data processing ser-
vices (e.g. “fee for service”) or otherwise, unless You 
are a reseller of Trimble products under separate writ-
ten agreement with Trimble and authorized by Trim-
ble to do so; (d) remove any product identification, 
proprietary, copyright, or other notices contained in 
the Software; (e) modify any part of the Software, 
create a derivative work of any part of the Software, 
or incorporate the Software into or with other soft-
ware, except to the extent expressly authorized in 
writing by Trimble; (f) attempt to circumvent or dis-
able the security key mechanism that protects the 
Software against unauthorized use (except and only 
to the extent that applicable law prohibits or restricts 
such restrictions) and/or any licensing control fea-
tures; or (g) publicly disseminate performance infor-
mation or analysis (including, without limitation, 
benchmarks or comparison testing or analysis) from 
any source relating to the Software or disclose to any 
third-party or release any results thereof (all of which 
information shall be considered Trimble confidential 
information) without Trimble’s prior written consent.

2.4.2 If the Software has been provided to You as 
embedded in any hardware device, You are not li-
censed to separate the Software from the hardware 
device. If the Software has been provided to You sep-
arately from a hardware device but is intended to be 
loaded onto a hardware device specified by Trimble 
(such as a firmware update), your license is limited 
to loading the Software on the device specified by 
Trimble in the Documentation, and for no other use.

2.4.3 You agree to use all reasonable efforts to pre-
vent unauthorized use and disclosure of the Soft-
ware.

2.5.Evaluation Software. Subject to the terms and 
conditions of this Agreement and during its term, 
Trimble may, in its discretion, provide You with pre-
release, beta or other software on an evaluation basis 
(“Evaluation Software”). You may use Evaluation 
Software  solely  for internal  evaluation  purposes  for  
thirty  (30)  days  from receipt of the Evaluation Soft-
ware (unless otherwise agreed by  Trimble  in  writing)  
(the  “Evaluation  Period”).

Unless You pay the applicable license fee for the 
Software, the Evaluation Software may become inop-
erable and, in any event, your right to use the Evalu-

ation Software automatically expires at the end of the 
Evaluation Period. Evaluation Software shall be sub-
ject to all restrictions on Software set forth in this 
Agreement. You shall treat all Evaluation Software as 
Confidential Information of Trimble  and shall return 
or destroy any copies of Evaluation Software upon ex-
piration of the applicable Evaluation Period. Any and 
all suggestions, reports, ideas for improvement and 
other feedback of any type You provide regarding the 
Evaluation Software are the sole property of Trimble, 
and Trimble may use such information in connection 
with any of its products or services without any obli-
gation or restriction based on intellectual property 
rights or otherwise. You acknowledge that all Evalua-
tion Software is provided “AS IS” and may not be 
functional on any machine or in any environment. 
THE WARRANTIES OF SECTION 5 DO NOT APPLY 
TO EVALUATION SOFTWARE. TRIMBLE AND ITS 
SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES RELAT-
ING TO THE EVALUATION SOFTWARE, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, TITLE OR NON-INFRINGEMENT.

2.6.Internet-Based Services Components. Some fea-
tures of the Software may require connection to the 
Internet directly or through a wireless connection in 
order to function. Such features may result in the 
transfer of certain data over such connections, which 
may or may not be secure or encrypted. You are solely 
responsible for obtaining any necessary Internet 
wireless subscription plans with the applicable ser-
vice providers. You further acknowledge that Trimble 
is not responsible for the availability of Internet or 
wireless connections or the security or integrity of 
data transmitted over such connections.

2.7 Ownership. Notwithstanding anything to the con-
trary contained herein, except for the limited license 
rights expressly provided herein, Trimble, its licen-
sors and suppliers have and will retain all rights, title 
and interest (including, without limitation, all patent, 
copyright, trademark, trade secret and other intellec-
tual property rights) in and to the Software and all 
copies, modifications and derivative works thereof 
(including any changes which incorporate any of your 
ideas, feedback or suggestions). You acknowledge 
that You are obtaining only a limited license right to 
the Software and that irrespective of any use of the 
words “purchase”, “sale” or like terms hereunder no 
ownership rights are being conveyed to you under 
this Agreement or otherwise.

2.8 Copyright. All title, rights and copyrights in and 
to the Software (including, but not limited to, any im-
ages, photographs, animations, video, audio, music, 
and text incorporated into the Software, as well as all 
intellectual property rights), the Documentation and 
other accompanying written materials, and any cop-
ies of the Software are owned by Trimble, its licen-
sors and/or suppliers. You shall not remove, cover, or 
alter any of Trimble's patent, copyright, or trademark 
notices placed upon, embedded in, or displayed by 
the Software or on its Documentation, packaging and 
related materials.

3. Payment

3.Payment. Unless a Software has been made avail-
able by Trimble at no charge, You shall pay all fees 
associated with the Software licensed and any ser-
vices purchased hereunder as set forth in the appli-
cable Order Form. All payments shall be made in the 
currency specified in the applicable invoice within 
thirty (30) days of your receipt of such invoice, un-
less otherwise specified in writing by the Trimble 
Supplier. Except as expressly set forth herein, all fees 



are non-refundable once paid. You shall be responsi-
ble for all taxes, withholdings, duties and levies aris-
ing from the order (excluding taxes based on the net 
income of the Trimble Supplier). Any late payments 
shall be subject to a service charge equal to 1.5% 
per month of the amount due or the maximum 
amount allowed by law, whichever is less. 

4. Term of Agreement

4.1.Term. This Agreement is effective as of the Ef-
fective Date and expires at such time as all license 
and service subscriptions hereunder have expired in 
accordance with their own terms (the “Term”). Either 
party  may terminate this Agreement (including all 
related Order Forms) if the other party: (a) fails to 
cure any material breach of this Agreement within 
thirty (30) days after written notice of such breach; 
(b) ceases operation without a successor; or (c) seeks 
protection under any bankruptcy, receivership, trust 
deed, creditors arrangement, composition or compa-
rable proceeding, or if any such proceeding is insti-
tuted against such party and not dismissed within 
sixty (60) days. If You have entered into a separate 
written agreement with Trimble which governs the 
Software and that agreement is terminated, then this 
Agreement automatically terminates and You shall no 
longer have any right to use the Software. Termina-
tion is not an exclusive remedy and the exercise by 
either party of any remedy under this Agreement will 
be without prejudice to any other remedies it may 
have under this Agreement, by law, or otherwise. For 
clarity, even if You have entered into an Order Form 
with a Trimble distributor or reseller, Trimble is a 
third party beneficiary to that Order Form and has the 
right to terminate this Agreement as set forth in this 
Section 4 (Term of Agreement).

If a Software has been made available by Trimble at 
no charge, the license remains effective until termi-
nated in accordance with subparagraphs (b) to (c) 
mentioned above; You decide to terminate this 
Agreement by ceasing all use of the Software and de-
stroying or returning all copies; or, without prejudice 
as to any other rights, Trimble decides to terminate 
this Agreement with or without notice if You fail to 
comply with the terms and conditions of this Agree-
ment.

4.2.Termination. Upon any expiration or termination 
of this Agreement, You shall cease any and all use of 
any Software and Evaluation Software and destroy all 
copies thereof and so certify to Trimble in writing. 

5.3.Survival. Paragraph 2.4 (License Restrictions), 
Paragraph 2.7 (Ownership), Paragraph 2.8 (Copy-
right), Section 3 (Payment), Section 4 (Term of 
Agreement), Paragraph 5.3 (Disclaimer of Warran-
ties), Section 8 (Limitation of Remedies and Damag-
es), Section 9 (Confidential Information), Section 10 
(Export Compliance) and Section 11 (General) shall 
survive any termination or expiration of this Agree-
ment.

5. Limited Warranty and Disclaimer

6.1.Limited Warranty. Trimble warrants to You that 
for a period of ninety (90) days from the Effective 
Date (the “Warranty Period”) the Software shall oper-
ate in substantial conformity with the Documenta-
tion. Because the Software is inherently complex and 
may not be completely free of nonconformities, de-
fects or errors, You are advised to verify your work. 
Trimble does not warrant that the Software will oper-
ate error free or uninterrupted, that it will meet your 
needs or expectations, that all nonconformities can 
or will be corrected, or the results obtained through 
use of the Software. Trimble’s sole liability (and your 

exclusive remedy) for any breach of this warranty 
shall be, in Trimble’s sole discretion, to use commer-
cially reasonable efforts to provide You with an error- 
correction or work-around which corrects the report-
ed non-conformity, or if Trimble determines such 
remedies to be impracticable within a reasonable pe-
riod of time, to refund the license fee paid for the 
Software. A Trimble Supplier other than Trimble may 
fulfill Trimble’s warranty obligations hereunder on 
behalf of Trimble. Trimble Suppliers shall have no ob-
ligation with respect to a warranty claim unless noti-
fied of such claim within the Warranty Period.

5.2.Exclusions. The above warranty shall not apply: 
(a) if the Software is used with hardware or software 
not specified in the Documentation; (b) if any modi-
fications are made to the Software by You or any third 
party; (c) to defects in the Software due to accident, 
abuse or improper use by You; (d) to Software provid-
ed on a no charge or evaluation basis; (e) to any Third 
Party Software; or (f) to any Software obtained as 
freeware, whether from Trimble, a Trimble Supplier 
or otherwise.

5.3.Disclaimer of Warranties. THIS SECTION 5 IS A 
LIMITED WARRANTY AND, EXCEPT AS EXPRESSLY 
SET FORTH IN THIS SECTION 5, THE SOFTWARE 
AND ALL SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” NEI-
THER TRIMBLE NOR ITS SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTIES, CONDITIONS OR UNDER-
TAKINGS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR 
OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NONIN-
FRINGEMENT. YOU MAY HAVE OTHER STATUTORY 
RIGHTS. HOWEVER, TO THE FULL EXTENT PER-
MITTED BY LAW, THE DURATION OF STATUTORILY 
REQUIRED WARRANTIES, IF ANY, SHALL BE LIM-
ITED TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. YOU 
ASSUME THE ENTIRE RISK AS TO RESULTS AND 
PERFORMANCE OF THE SOFTWARE.   IN ADDI-
TION, TRIMBLE MAKES NO WARRANTY, EX-
PRESSED OR IMPLIED, TO SOFTWARE PROVIDED 
TO YOU FREE OF CHARGE INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION FOR ACCURACY, COMPLETENESS, 
SUITABILITY, PERFORMANCE OR USE. ANY SOFT-
WARE PROVIDED AT NO COST IS PROVIDED BY 
TRIMBLE "AS IS."; ALL IMPLIED WARRANTIES ARE 
IN SUCH CASE DISCLAIMED

.

6. Support & Maintenance

Trimble shall provide the support and maintenance 
services, if any, as separately purchased by You and 
specified in the applicable Order Form. Such support 
and maintenance shall be provided pursuant to Trim-
ble’s standard service terms which are available upon 
request from Trimble. Trimble Suppliers may provide 
additional support services under separate written 
agreement, but Trimble is not responsible for any 
such support unless being a contracting party.

7. Professional Services.

The Trimble Supplier shall provide the number of 
person-days, if any, of professional consulting ser-
vices (“Professional Services”) purchased in the ap-
plicable Order Form and related statement of work. If 
Trimble is providing Professional Services, unless 
agreed in a separate written agreement, all Profes-
sional Services shall be provided pursuant to Trim-
ble’s standard service terms which are available upon 
request from Trimble. If your Order Form is with a 
Trimble Supplier other than Trimble, that party (and 
not Trimble) is solely responsible for providing Pro-



fessional Services and Trimble, not being a contract-
ing party, has no liability related to such services.

8. Limitation of Remedies and Damages.

8.1. NEITHER TRIMBLE NOR TRIMBLE’S SUPPLI-
ERS SHALL BE LIABLE FOR ANY LOSS OF USE, 
LOST DATA, FAILURE OF SECURITY MECHA-
NISMS, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR ANY 
INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING 
LOST PROFITS), REGARDLESS OF THE FORM OF 
ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUD-
ING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHER-
WISE, EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES IN ADVANCE.

8.2. NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION 
OF THIS AGREEMENT, TRIMBLE AND ITS SUPPLI-
ERS’ ENTIRE LIABILITY TO YOU UNDER THIS 
AGREEMENT SHALL NOT EXCEED THE AMOUNT 
ACTUALLY PAID BY YOU TO TRIMBLE UNDER THIS 
AGREEMENT.

8.3. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT 
AND IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED OR IN-
TENDED FOR USE IN LIFE SUPPORT, MEDICAL, 
EMERGENCY, MISSION CRITICAL OR OTHER 
STRICT  LIABILITY OR HAZARDOUS ACTIVITIES 
(“HIGH RISK ACTIVITIES”). TRIMBLE SPECIFICAL-
LY DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-
RANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES. 
YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU WILL 
NOT USE THE SOFTWARE (OR PERMIT IT TO BE 
USED) FOR HIGH RISK ACTIVITIES, AND AGREE 
THAT TRIMBLE WILL HAVE NO LIABILITY FOR USE 
OF THE SOFTWARE IN HIGH RISK ACTIVITIES. 
YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARM-
LESS TRIMBLE FOR ANY DAMAGES, LIABILITIES 
OR OTHER LOSSES RESULTING FROM SUCH USE.

8.4. The parties agree that the limitations specified 
in this Section 8 will survive and apply even if any 
limited remedy specified in this Agreement is found 
to have failed of its essential purpose.

9. Confidential Information.

Any software, Documentation or technical informa-
tion provided by Trimble (or its suppliers and agents) 
shall be deemed “Trimble Confidential Information” 
without any marking or further designation. Except as 
expressly authorized herein, You will hold in confi-
dence and not use or disclose any Trimble Confiden-
tial Information. Without limiting the foregoing, You 
acknowledge that the Software constitutes the valu-
able confidential information and trade secrets of 
Trimble and, accordingly, You shall at all times, both 
during the term of this Agreement and thereafter 
keep in trust and confidence all the Software, and 
shall not disclose the same to any third party without 
Trimble’s prior written consent. You acknowledge 
that disclosure of Trimble Confidential Information 
would cause substantial harm to Trimble that could 
not be remedied by the payment of damages alone 
and therefore that upon any such disclosure by You, 
Trimble shall be entitled to appropriate equitable re-
lief in addition to whatever remedies it might have at 
law.

10. Export Compliance

You agree to comply with all applicable laws and reg-
ulations of the United States of America (“U.S.”) and 
of other jurisdictions (national, state, and local) to 
the extent that they may govern your use of the Soft-
ware. In addition, You acknowledge that the Software 
may be subject to export restrictions by the U.S. gov-
ernment and by certain other governments. You shall 

not, and shall not allow any third party to, directly or 
indirectly, remove or export or allow the export or re-
export of any part of the Software or any direct prod-
uct thereof: (a) into (or to a national or resident of) 
any embargoed or terrorist-supporting country; (b) to 
anyone on the U.S. Commerce Department’s Table of 
Denial Orders or U.S. Treasury Department’s list of 
Specially Designated Nationals; (c) to any country to 
which such export or re-export is restricted or prohib-
ited, or as to which the U.S. government or any agen-
cy thereof requires an export license or other 
governmental approval at the time of export or re-ex-
port without first obtaining such license or approval; 
or (d) otherwise in violation of any export or import re-
strictions, laws or regulations of any U.S. or foreign 
agency or authority laws, or in violation of any appli-
cable export control laws in the country where the 
Software has been obtained or is used. You agree to 
the foregoing and warrant that You are not located in, 
under the control of, or a national or resident of any 
such prohibited country or on any such prohibited 
party list. The Software is further restricted from be-
ing used for the design or development of nuclear, 
chemical, or biological weapons or missile technolo-
gy, or for terrorist activity.

11. General.

11.1. Assignment. This Agreement will bind and in-
ure to the benefit of each party’s permitted succes-
sors and assigns. Trimble may assign this Agreement 
to any Affiliate or in connection with a merger, reor-
ganization, acquisition or other transfer of all or sub-
stantially all of Trimble’s assets or voting securities. 
You may not assign or transfer this Agreement, in 
whole or in part, without Trimble’s written consent. 
Any attempt to transfer or assign this Agreement 
without such written consent will be null and void. If 
You obtain such consent from Trimble, You shall per-
manently assign or transfer all of your rights under 
this Agreement, provided You retain no copies and 
You transfer all of the Software (including all compo-
nent parts, the media and printed materials, any up-
grades, and this Agreement), and the recipient 
agrees to the terms of this Agreement. If the Software 
portion is an upgrade, any assignment or transfer 
must include all prior versions of the Software.

11.2. Partial Invalidity. If any provision of this Agree-
ment is held to be invalid, illegal or unenforceable to 
any extent, that provision shall, if possible, be con-
strued as though more narrowly drawn, if a narrower 
construction would avoid such invalidity, illegality or 
unenforceability, or, if that is not possible, such pro-
vision shall, to the extent of such invalidity, illegality 
or unenforceability, be severed, and the remaining 
provisions of this Agreement shall remain in effect, 
provided, however, that the court shall have authority 
and jurisdiction to, and shall, add to this Agreement 
a provision as similar in terms and intended to effect 
to such severed provision as may be possible and be 
legal, valid and enforceable.

11.3. Governing Law; Jurisdiction and Venue.

• 11.3.1. If You obtained this Software in the 
U.S., this Agreement is governed by the laws of 
the State of California and the U.S. without re-
gard to conflicts of laws provisions thereof, and 
without regard to the United Nations Convention 
on the International Sale of Goods (“UNCISG”). 
In such case the jurisdiction and venue for ac-
tions related to the subject matter hereof are the 
State of California and U.S. federal courts locat-
ed in Santa Clara County, California, and both 
parties hereby submit to the personal jurisdic-
tion of such courts.



• 11.3.2. If You obtained this Software outside 
the U.S., this Agreement is governed by the laws 
of The Netherlands (country where Trimble Eu-
rope B.V., an Affiliate to Trimble, is located), ex-
cluding its rules governing conflicts of laws and 
without regard to the UNCISG. In such case 
each jurisdiction and venue for actions related 
to the subject matter hereof are the Dutch 
courts of the District of Oost-Brabant, The Neth-
erlands, and both parties hereby submit to the 
personal jurisdiction of such courts.

11.4. Attorneys’ Fees and Costs. The prevailing party 
in any action to enforce this Agreement will be enti-
tled to recover its attorneys’ fees and costs in con-
nection with such action.

11.5.Notices and Reports. Any notice or report here-
under shall be in writing. If to Trimble, such notice or 
report shall be sent to “Trimble Navigation Limited, 
935 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94085, 
U.S.A.” to the attention of “General Counsel – Legal 
Notice”. If to You, such notice or report shall be sent 
to the address You provided upon placing your order 
or at the time the Software has been first made avail-
able to You. Notices and reports shall be deemed giv-
en: (a) upon receipt if by personal delivery; (b) upon 
receipt if sent by certified or registered U.S. mail (re-
turn receipt requested); or (c) three (3) business days 
after being sent by a reputable international courier 
requiring signature for receipt, addresses to the party 
at its notice address. Either party may change its no-
tice address by written notice to the other.

11.6. Amendments; Waivers. No supplement, modi-
fication, or amendment of this Agreement shall be 
binding, unless executed in writing by a duly autho-
rized representative of each party to this Agreement. 
No waiver will be implied from conduct or failure to 
enforce or exercise rights under this Agreement, nor 
will any waiver be effective unless in a writing signed 
by a duly authorized representative on behalf of the 
party claimed to have waived.

11.7. Entire Agreement. This Agreement is the com-
plete and exclusive statement of the mutual under-
standing of the parties and supersedes and cancels 
all previous written and oral agreements and commu-
nications relating to the subject matter of this Agree-
ment. No provision of any purchase order or in any 
other business form employed by You will supersede 
the terms and conditions of this Agreement, and any 
such document issued by a party hereto relating to 
this Agreement shall be for administrative purposes 
only and shall have no legal effect. Notwithstanding 
the foregoing, if You have entered into a separate 
written license agreement signed by Trimble for use 
of the Software, the terms and conditions of such 
other agreement shall prevail over any conflicting 
terms or conditions in this Agreement.

11.8. Independent Contractors. The parties to this 
Agreement are independent contractors. There is no 
relationship of partnership, joint venture, employ-
ment, franchise or agency created hereby between 
the parties. Neither party will have the power to bind 
the other or incur obligations on the other party’s be-
half without the other party’s prior written consent.

11.9. Force Majeure. Neither party shall be liable to 
the other for any delay or failure to perform any obli-
gation under this Agreement (except for a failure to 
pay fees) if the delay or failure is due to unforeseen 
events, which occur after the signing of this Agree-
ment and which are beyond the reasonable control of 
the parties, such as strikes, blockade, war, terrorism, 
riots, natural disasters, refusal of license by the gov-

ernment or other governmental agencies, in so far as 
such an event prevents or delays the affected party 
from fulfilling its obligations and such party is not 
able to prevent or remove the force majeure at rea-
sonable cost.

11.10. Government End-Users. The Software is com-
mercial computer software. If the user or licensee of 
the Software is an agency, department, or other enti-
ty of the U.S. Government, the use, duplication, re-
production, release, modification, disclosure, or 
transfer of the Software, or any related documenta-
tion of any kind, including technical data and manu-
als, is restricted by a license agreement or by the 
terms of this Agreement in accordance with Federal 
Acquisition Regulation 12.212 for civilian purposes 
and Defense Federal Acquisition Regulation Supple-
ment 227.7202 for military purposes. The Software 
was developed fully at private expense. All other use 
is prohibited.

11.11. Third-Party Software. If designated in the 
Documentation, the Software may contain or be pro-
vided with certain Third-Party Software (including 
software which may be made available to You in 
source code form). Such Third-Party Software is not 
licensed hereunder and is licensed pursuant to the 
terms and conditions indicated in the Documenta-
tion and/or on the Third-Party Software conditions 
(“Third-Party License”). Except as may be set forth 
in the Third-Party License, neither Trimble nor Trim-
ble Suppliers offer any warranty in connection with 
any Third-Party Software and neither Trimble nor 
Trimble Suppliers shall be liable to You for such 
Third-Party Software.

11.12. Official Language. The official language of 
this Agreement is English. For purposes of interpre-
tation, or in the event of a conflict between English 
and versions of this Agreement in any other lan-
guage, the English language version shall be con-
trolling.

11.13. Reservation of Rights. Trimble reserves all 
rights not expressly granted by this Agreement.

If an executed agreement exists between You and 
Trimble at any time regarding the Software, the terms 
of that agreement shall supersede the terms of this 
Agreement in its entirety. Thus, if You enter into a 
separate written agreement with Trimble regarding 
the Software, that agreement (not this one) will con-
trol your use of the Software; and further if that 
agreement is terminated, You will not have the right 
to use the Software under the terms of this Agree-
ment after termination. Notwithstanding the forego-
ing, pre-printed terms and conditions on your Order 
form shall not supersede this Agreement.

Trimble Navigation Limited, 935 Stewart Drive, 
Sunnyvale, CA 94085, U.S.A
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Introdução

O MobileMapper Field é um software de campo utilizado para 
coletar dados GIS.
Antes de gravar dados GIS com o MobileMapper Field, você 
precisa criar uma tarefa e pelo menos uma camada.
O principal dado GIS que você pode coletar com o 
MobileMapper Field é chamado de recurso. Enquanto coleta 
um recurso, você precisa inserir os valores para os seus 
atributos.
Sempre que quiser gravar um novo recurso, você precisará 
primeiro selecionar a camada na qual o recurso será salvo. 
Para maiores detalhes, veja abaixo todas as definições.

Instalação do
software

Todos os idiomas são fornecidos em um único pacote de 
instalação. Ao iniciar a instalação, o idioma de interface é 
selecionado automaticamente com base nas configurações 
do seu dispositivo Android. Assim, vá primeiro em 
Configurações > Idioma e Inserir e selecione o idioma que 
você deseja no MobileMapper Field.
• Faça o download do arquivo de instalação (um arquivo 

apk) a partir do site da Spectra Precision.
• Copie o arquivo para qualquer pasta no seu dispositivo 

Android.
• Clique no arquivo apk para começar a instalação da versão 

Android do MobileMapper Field.
• Quando inicializar a aplicação na primeira vez, será 

solicitado a você que insira o POPN (número do 
comprovante de compra). Você já deve ter recebido este 
número, pois ele foi enviado por e-mail quando você 
comprou a versão Android do MobileMapper Field.
Caso você não tenha um POPN, é possível instalar ou 
rodar o software clicando no botão Iniciar período de teste.
O período de teste tem como objetivo avaliar o produto. No 
período de teste, você não poderá utilizar as funções de 
exportação e importação e todas as tarefas criadas não 
poderão ser reabertas em um MobileMapper Field 
registrado. Ao abrir o MobileMapper Field após a 
expiração do período de teste, será solicitado a você que 
registre o produto.

NOTA: Você precisará de outro POPN para ativar a coleção de 
dados brutos em um MobileMapper 50. Este POPN será 
solicitado ao tentar ativar esta função. Certifique-se de ter 
1
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comprado esta opção, bem como se a sua intenção é coletar 
arquivos de dados brutos com o seu MobileMapper 50.

Se o MobileMapper Field estiver atualmente em versão de 
teste e você tiver recentemente comprado uma licença do 
Spectra Precision, siga estes passos para instalar a versão 
oficial usando a senha POPN (sigla em inglês para Prova de 
Número de Compra) entregue a você:

• Clique em  e selecione Registre o app.
• Digite o seu POPN e clique em Registrar. A sua licença 

será validada no dispositivo Android.
NOTA: O MobileMapper Field irá verificar o status do 
registro POPN uma vez por dia.

Tarefas Uma tarefa é um arquivo que contém todas as camadas 
utilizadas durante uma campanha de coleção de dados GIS. 
Estas camadas incluem todos os recursos coletados por meio 
delas.

As tarefas são arquivos binários que usam a mesma extensão 
“mmd”. Cada arquivo “mmd” tem seu próprio arquivo “mmd-
Diário” correspondente.

Camadas A camada fornece um Perfil de recurso meio pelo qual você 
pode coletar uma determinada categoria de recursos. Além 
disso, ela armazena todos os recursos coletados por meio 
dela.
Assim, a camada contém as seguintes informações:
1. Um perfil de recurso, que é definido por:

• Um nome de camada
• Um tipo de geometria
• Um número de atributos, que fornecem todos os tipos 

de informações úteis para descrever os dados GIS 
coletados. (Consulte Atributos na página 4.)

O perfil de recurso, a única informação presente na 
camada durante a criação de uma nova camada. A 
camada é considerada “vazia”.

Tarefa Camada Perfil de recurso

Atributo

Arquivo mmd

Camada 1

Camada 2

...

Camada x

Perfil de recurso

Recursos coletados

Nome camada

Tipo geometria

Atributo 1

Atributo 2

...

Atributo x

Nome

Tipo
2
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2. À medida que você vai coletando dados, cada recurso 
coletado por meio desta camada será salvo na própria 
camada.

É sua responsabilidade criar camadas, cada uma delas 
descrevendo uma categoria particular de recursos que você 
vai encontrar em campo. Os atributos devem ser escolhidos 
para atender aos requerimentos específicos das suas 
campanhas de coleção de dados.
Exemplos de camadas: “Árvores” (tipo de geometria: ponto), 
“Cabos suspensos” (tipo de geometria: linha), “Lagos” (tipo 
de geometria: polígono).
Exemplo de atributos: Para a camada “Árvores”, por exemplo:
• “Variedade”: Pode ser um atributo do tipo texto para 

entrada livre, ou um atributo do tipo menu, com opções 
como “Olmo”, “Carvalho” e “Pinheiro”, por exemplo.

• “Tamanho”: Um atributo numérico ou decimal.
• “Figura 1”: Permite a você criar uma figura da árvore 

como um dos seus atributos.
• “Visitado pela última vez”: Atributo de “Data”
• “Anomalia”: Atributo de escolha “Sim/Não”
• etc.

Recursos Como já foi mencionado, um recurso é definido como o 
principal item dos dados GIS que você pode coletar com o 
MobileMapper Field.
Coletar um recurso implica primeiro na escolha da camada 
onde ele será armazenado. Ao fazer esta escolha, você 
confirma que o tipo de geometria do recurso que você quer 
coletar se combine com o do perfil de recurso da camada e 
que você aceita fornecer informações para todos os atributos 
solicitados (veja abaixo).
Ao coletar um recurso de ponto, o MobileMapper Field irá 
automaticamente salva a posição computada no local do 
recurso como um atributo adicional ao recurso. (A posição é 
computada em tempo real pelo receptor GNSS embutido ou 
por um receptor GNSS externo conectado ao MobileMapper 
Field).
Ao coletar um recurso de linha ou polígono, o MobileMapper 
Field irá gravar diversas posições à medida que você anda ao 
longo da linha ou do polígono. A gravação da posição 
começará em modo automático ou manual (consulte 
Configurando o modo de gravação para linhas e polígonos na 
página 18).
3
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Depois, durante o processamento dos recursos, os atributos 
de posição serão exibidos para cada recurso, junto com todos 
os outros atributos.

Atributos Os atributos caem em duas categorias diferentes:
• Atributos definidos pelo usuário. Existem sete tipos 

diferentes:
– Texto
– Numérico
– Decimal
– Data
– Sim/Não
– Menu
– Submenu (consulte o apêndice. Atributo de submenu 

na página 28).

Para criar um atributo definido pelo usuário, você precisa 
nomeá-lo, escolher o tipo (veja acima) e, possivelmente, 
torná-lo mandatório.

• Atributos pré-definidos A lista de atributos pré-definidos 
disponíveis depende do tipo de geometria escolhido para 
a camada (veja a tabela abaixo).

(1): Estimativa de precisão da posição horizontal
(2): Estimativa de precisão da posição vertical
(3): Expressa na unidade escolhida (veja Ajustes)

Tanto para o atributo definido pelo usuário quanto para o pré-
definido, você precisará inserir informações para cada 
recurso coletado em campo. Para os atributos definidos pelo 
usuário com a opção Mandatório ativa, os operadores de 
campo terão que inserir informações obrigatoriamente.

Atributo pré-definido Ponto Alinhamento Polígono

Figura 1 • • •

Figura 2 • • •

Figura 3 • • •

Figura 4 • • •

Tempo • • •

HRMS (1) •

VRMS (2) •

Comprimento (3) •

Perímetro •

Área •
4
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Como mencionado anteriormente, a posição é um atributo 
implícito a todos os tipos de recurso, ou seja, é adicionada 
automaticamente (veja Recursos na página 3).

Começando

Criando a sua
primeira tarefa

Sem nenhuma tarefa criada ainda no MobileMapper Field, os 
seguintes ícones aparecem na barra de título:

• Clique em 
• para inserir um nome de arquivo e clique em OK.

É só isso!

Criando a sua
primeira camada e

os atributos

Após criar a primeira tarefa, ou após abrir uma tarefa 
existente e vazia:

• Clique em  na barra de título.

• Clique .
• Insira um nome para a camada
• Escolha um tipo de geometria para a camada (ponto, linha 

ou polígono).
• Clique em OK. O MobileMapper Field irá solicitar a você 

que defina os atributos específicos da camada. (O 
MobileMapper Field não pode criar uma camada sem um 
atributo. Você precisa inserir pelo menos um atributo.)

• Clique .
• Insira o seu primeiro atributo definido pelo usuário ou pré-

definido. Para um atributo definido pelo usuário, escolha 
um nome, um tipo e, possivelmente, torne-o mandatório 
(veja também Atributos na página 4). Clique em OK. Para 
um atributo pré-definido, simplesmente escolha o atributo 
desejado a partir da lista. O MobileMapper Field irá exibir 
a lista de atributos que você acabou de criar.

• Clique em  novamente e insira um segundo atributo, 
seguindo o mesmo procedimento acima. Crie quantos 
atributos forem necessários.
5



P
o
rtu

g
u
ë
s

Os atributos podem ser
modificados ou

deletados antes de
terminar a criação da

camada.

NOTA: Ao adicionar atributos a uma nova camada, e à 
medida que você não valide a definição da camada, você 
ainda pode modificar ou deletar quaisquer atributos da 
camada:
– Para modificar um atributo, clique no nome dele a 

partir da lista de atributos e edite suas definições.
– Para deletar um atributo, mantenha o dedo 

pressionado no nome do atributo até que a barra de 
menu se torne amarela. Será exibido um ícone de 

lixeira nesta barra: . Clique nele para deletar o 
atributo selecionado.

• Clique em  quando tiver terminado de trabalhar com os 
atributos. Você retornará à lista de camadas, onde poderá 
ver o nome da camada recém-criada.

As camadas podem ser
deletadas a partir de

uma tarefa.

NOTA: Você pode deletar qualquer camada a partir da 
tarefa: Mantenha o dedo pressionado no nome da camada 
até que a barra de menu se torne amarela. Será exibido 

um ícone de lixeira nesta barra: . Clique nela para 
deletar a camada selecionada.

• Depois disso, você pode clicar em  para criar uma nova 
camada.

NOTA: Após a criação de uma camada em uma tarefa, você 
pode criar novas camadas diretamente a partir do menu 
localizado na barra de título:

• Clique em , selecione Camadas e clique em .

Exibindo/Ocultando uma camada
Você pode pedir ao MobileMapper Field para exibir ou ocultar 
qualquer uma das camadas que façam parte da sua tarefa.

• Clique em  e selecione Camadas. O MobileMapper Field 
irá listar os nomes de todas as camadas encontradas na 
tarefa aberta.

• Utilize o botão deslizável correspondente à camada que 
você quer exibir ou ocultar: Clique em Ocultar para fazer 
com que todos os recursos pertencentes àquela camada 
fiquem invisíveis na visualização do mapa, ou clique em 
Exibir para torná-los visíveis.
6
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Definindo propriedades visuais para as camadas
Você pode mudar a propriedade visual de cada camada 
adicionada a uma tarefa.

• Clique em  e selecione Camadas. O MobileMapper Field 
irá listar os nomes de todas as camadas encontradas na 
tarefa aberta.

• Clique no nome da camada e defina as propriedades 
visuais:
– Para camadas do tipo ponto: Você pode escolher a cor 

do ícone de ponto.
– Para camadas do tipo linha: Você pode escolher a cor 

e um estilo (grossura da linha + linha pontilhada ou 
linha contínua).

– Para camadas do tipo polígono: Você pode escolher 
uma cor para a linha de contorno e um preenchimento 
(sólido ou transparente).

Depois de escolher as propriedades visuais de uma camada e 
clicar em OK, você é levado à lista de camadas, onde verá que 
as propriedades visuais selecionadas estão agora associadas 
à camada. Todas as características armazenadas nessa 
camada serão exibidas agora na tela de mapa com essas 
propriedades visuais.

Criando uma tarefa
a partir de outra

tarefa

Você pode criar uma nova tarefa vazia utilizando a tarefa 
aberta atual como template.
Quando você faz isso, o MobileMapper Field copia todas as 
camadas da tarefa aberta para a nova tarefa, mas deleta todos 
os recursos armazenados nestas camadas (que se tornam 
camadas vazias).
Siga este procedimento para criar uma tarefa a partir de outra 
tarefa usada como template:
• Abra a tarefa que você quer usar como template.

• Clique em  e depois em Novo.
• Nomeie a nova tarefa e clique em OK. Será exibida a 

mensagem “Usar tarefa atual como template?”
• Clique em Sim. A nova tarefa será criada e aberta no 

MobileMapper Field (e o projeto usado como template 
será fechado).
7
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Visualização do
mapa

Com uma tarefa aberta no MobileMapper Field e após os 
novos recursos terem sido coletados, a visualização do mapa 
se parecerá com a figura acima.
• [1]: Função “Gravar recurso”
• [2]: Função “Procurar recurso”
• [3]: Função “Ir para/Atualizar”
• [4]: Menu principal (veja Menu principal na página 9).

NOTA: O MobileMapper
Field precisa de uma
conexão de internet

para obter do Google o
mapa que melhor
atende à área de

trabalho. O tempo que o
MobileMapper Field irá
levar para exibir o mapa

dependerá da
velocidade da conexão

de internet.

• [5]: O “FILTRO” é exibido aqui somente quando o valor 
atual da precisão da posição for menos que o valor 
esperado (veja Configurando o filtro de posição na 
página 18).

• [6]: Clique neste botão para mover a última posição 
computada para o centro da tela, fazendo com que a 
visualização do mapa seja atualizada.

• [7]: Configurações do zoom
• [8]: Coordenadas da posição atual
• [9]: Ícone da bússola Exibida somente após fornecer ao 

mapa um determinado ângulo, utilizando dois dedos na 
tela para girar o mapa. Clique neste ícone para retornar a 
direção Norte à sua posição normal (orientado para cima).

• [10]: Número de satélites utilizados e valor atual de 
HRMS +PDOP e status de posição, caso um dispositivo 
MobileMapper 50 esteja sendo utilizado).

• [11]: Nome da tarefa aberta.
• [12]: Clique em um recurso gravado para ler seus 

atributos

[11] [2] [3]

[5]

[4]

[6][6]

[12][12]

[7]

[10]
[9]

[8]

[1]

[13][13]
8
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• [13]: Posição atual ocupada por um receptor GNSS 
(pequeno círculo azul). Um segundo círculo, azul claro e 
semitransparente, concêntrico ao primeiro e maior do que 
ele, exibe a extensão da imprecisão da posição 
computada, diretamente relacionada ao valor exibido de 
HRMS.

Menu principal

(O menu aparece conforme descrito abaixo após uma licença 
ter sido instalada e ao menos uma tarefa ter sido criada no 
MobileMapper Field.)

NOTA: Se o MobileMapper Field estiver rodando em versão de 
teste, as funções Importar e Exportar não estarão disponíveis, 
mas uma opção adicional (Registre o app) será disponibilizada 
para que você digite o POPN para validar a licença comprada 
anteriormente (consulte na página 1).

Novo Utilize esta função para criar e nomear uma tarefa nova e 
vazia. “Vazia” significa que a tarefa não possui nenhuma 
camada.
Uma nova tarefa pode ser criada utilizando-se a tarefa atual 
aberta como template (veja Criando uma tarefa a partir de 
outra tarefa na página 7).

Abrir Utilize esta função para abrir uma tarefa existente. O 
MobileMapper Field lista todas as tarefas encontradas na 
pasta Download do dispositivo móvel. Basta clicar no nome de 
uma tarefa para abri-la.
9
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NOTA: Ao inicializar o MobileMapper Field, a tarefa que 
estava aberta no final da sessão anterior é reaberta 
automaticamente.

Camadas Esta função estará disponível caso a tarefa contenha ao 
menos uma camada. Neste caso, uma janela será aberta, 
listando todas as camadas encontradas na tarefa.

Clique em  para criar uma nova camada (veja Criando a 
sua primeira camada e os atributos na página 5). Caso a 
tarefa aberta seja nova ou ainda esteja vazia:

• Clique primeiro em  na barra de título.

• Depois clique em  para criar uma nova camada. A nova 
camada será salva automaticamente na tarefa.

Importar Utilize esta função para importar uma camada existente à 
tarefa aberta. O MobileMapper Field irá listar todas as 
camadas encontradas na pasta Download do dispositivo 
móvel. Selecione a camada que você quer importar para a 
tarefa. Normalmente, você irá importar camadas de fora. Elas 
também podem ser camadas exportadas de outra tarefa 
criada no mesmo dispositivo.
Observe que uma camada só pode ser importada se os quatro 
arquivos correspondentes (prj, shp, shx e dbf) estiverem 
presentes na pasta Download. Outros arquivos (arquivos mnu) 
podem fazer parte de uma lista de arquivos de camada, caso 
a camada inclua um ou mais atributos de tipo menu. Esse 
tipo de arquivo garante a compatibilidade entre o 
MobileMapper Office e o MobileMapper Field para atributos 
de tipo menu.
IMPORTANTE: Importar uma camada implica na cópia do 
perfil do recurso e de todos os recursos coletados 
previamente e armazenados nesta camada. Caso você deseje 
importar camadas vazias, crie uma nova tarefa a partir da 
tarefa que contiver as camadas desejadas (veja Criando uma 
tarefa a partir de outra tarefa na página 7).
10
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Exportar Utilize esta função para exportar a tarefa aberta com todas as 
suas camadas. A tabela abaixo lista os diferentes tipos de 
arquivos gerados por meio da função de exportação, 
dependendo do formato de exportação selecionado.

*Será gerado para cada atributo de tipo menu incluso em uma camada. Esse 
arquivo é gerado para garantir a compatibilidade com o MobileMapper Office. 
Esse tipo de arquivo não será gerado se não houver tal tipo de atributo em uma 
camada.

Não esqueça que somente camadas do tipo Ponto podem ser 
exportadas para o formato “CSV”.
Depois de serem exportadas, todas as camadas podem ser 
encontradas em uma subpasta localizada na pasta Download. 
A subpasta terá o mesmo nome da tarefa exportada.
NOTA: Esta subpasta é criada quando é tirada uma foto, 
iniciada a gravação de dados brutos ou na exportação de uma 
tarefa.
Exportar uma tarefa é o procedimento normal após a coleção 
de dados, para que você depois possa processar os recursos 
coletados no MobileMapper Office. Para processar a tarefa 
inteira (com todas as camadas), abra o arquivo 
<nome_da_tarefa>.map no MobileMapper Office.

Exportar 
para:

Arquivos em formas 
2D/3D

Arquivos MapInfo 
MIF

Arquivos CSV

Arquivo ge-
rado para a 
tarefa

<nome_do_arqui-
vo>.map

<nome_do_arqui-
vo>.map

<nome_do_arqui-
vo>.map

Camadas 
exportadas

Todos os tipos Todos os tipos Somente do tipo 
Ponto

Arquivos 
geradas 
para cada 
camada

<nome_da_cama-
da>.mnd

<nome_da_cama-
da>.mnd

<nome_da_cama-
da>.mnd

<nome_da_cama-
da>.drw

<nome_da_cama-
da>.drw

<nome_da_cama-
da>.drw

<nome_da_cama-
da>.dbf
<nome_da_camada>.prj
<nome_da_cama-
da>.shp
<nome_da_cama-
da>.shx
<nome_da_camada; 
nome do atributo de 
menu>.mnu*

<nome_da_cama-
da>.mid
<nome_da_cama-
da>.mif

<nome_da_cama-
da>.csv
11
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Definições • Unidades lineares: Escolha a unidade de distância (metros, 
pés ou pés americanos).

• Unidades de área: Escolha a unidade de área (metros 
quadrados, quilômetros quadrados, hectares, acres, pés 
quadrados, jardas quadradas ou milhas quadradas).

• Formatos de ângulo: Escolha um formato para os ângulos:
– 00.00000000°: Ângulos expressos em graus e frações de 

grau.
– 00°00’00.0000”’: Ângulos expressos em graus, minutos, 

segundos e frações de segundo.

• Tipo de mapa: Escolha o aspecto do mapa exibido no fundo:
– Híbrido: O mapa combina as visualizações normais e de 

satélite.
– Normal: O mapa exibe a visualização de mapa normal.
– Satélite: O mapa exibe a visualização de satélite.
– Terreno: O mapa exibe determinadas informações da 

área.

• Mapa de fundo: Escolha esta função para adicionar um ou 
mais mapas de fundo à visualização de mapa.

Clique em  para adicionar um novo mapa de fundo. 
Uma nova tela será aberta, listando todos os arquivos 
armazenados na pasta Download do seu dispositivo 
Android que podem ser potencialmente convertidos em 
mapas de fundo. Podem ser mapas de vetor (um conjunto 
de arquivos com extensões shp, shx, prj e dbf) ou mapas 
georreferenciados rasterizados (arquivos bmp, gif, tiff ou 
jpeg).

• Sistema de coordenadas: Escolha o sistema de coordenadas 
no qual as posições do recurso serão expressas. Esta 
escolha é feita em quatro etapas:
– País: Especifique o país onde você está utilizando o 

MobileMapper Field. Isto permite ao MobileMapper 
Field fazer uma pré-seleção dos dados e projeções 
(veja os dois campos abaixo) disponíveis para este 
país.

– Dados: Escolha os dados a partir desta lista.
– Com/Sem projeção Escolha uma projeção a partir desta 

lista. Para a opção “sem projeção”, selecione 
“Latitude/Longitude”.

– Geoide: Escolha um geoide a partir da lista (ou 
elipsoide para a opção ‘sem geoide”).
12
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Utilize  para criar um sistema de coordenadas 
customizado.

Utilize para visualizar as propriedades do sistema de 
coordenadas selecionado atualmente.

• Gravar dados brutos: (Visível somente se o MobileMapper 
Field estiver rodando em um Spectra Precision 
MobileMapper 50). Utilize o botão LIGAR/DESLIGAR para 
ativar ou desativar a gravação de dados brutos.
A gravação de dados brutos com o MobileMapper Field 
requer que você primeiro adquira esta opção da Spectra 
Precision. Ao fazer a compra, você receberá um código 
POPN por e-mail.
Quando você selecionar a função Gravar dados brutos no 
MobileMapper Field na primeira vez, será solicitado a 
você que digite o código POPN. Somente após isso você 
poderá utilizar esta função.
Quando a gravação de dados brutos estiver em progresso, 
o ícone a seguir será exibido continuamente na barra de 
status do Android até que você desative a gravação.

O arquivo de dados brutos gravado estará na subpasta 
<nome_do_mapa>, na pasta Download. O seu nome será:

XXXXYYMMDDZZ.urw
Onde:
XXXX: Número único gerado pelo Android a partir de um número de ID 
Android e um número de ID do dispositivo.
YYMMDD: Ano, mês, dia
ZZ Número da sessão no dia (01, 02, 03, etc.)

Outro arquivo, relacionado ao arquivo de dados brutos, 
também será criado na exportação de uma tarefa. Este 
arquivo liga os arquivos vetores (SHP, MIF, CSV) ao 
arquivo de dados brutos. Ele utiliza a mesma convenção 
de nome do arquivo de dados brutos, mas tem uma 
extensão diferente (crw):

XXXXYYMMDDZZ.crw

O arquivo crw é utilizado no pós-processamento de uma 
tarefa com o MobileMapper Office.
13
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IMPORTANTE; Os dados brutos só poderão vir do receptor 
GNSS embutido do MobileMapper 50. O MobileMapper 
Field não foi projetado para coletar dados brutos de 
nenhum outro receptor GNSS externo. Em outras 
palavras, quando o MobileMapper Field for usado com um 
receptor GNSS externo (um SP60 conectado pelo SPace, 
por exemplo), a função Gravar dados brutos estará 
inabilitada.
14
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Antes de iniciar a sua primeira tarefa

Algumas
informações
importantes

Leia as informações apresentadas abaixo Isto permitirá a você 
tirar proveito máximo do MobileMapper Field:
1. Altura da antena: Caso você esteja interessado apenas nas 

posições 2D, a altura da antena pode ser deixada como 
“0’. Lembre-se, entretanto, que as posições são sempre 
coletadas como posições 3D. Ao exportar seus dados para 
o formato SHP, você pode escolher exportá-los como 
posições 2D.

2. Posição Cálculo da média: Você deve se perguntar se 
deseja obter as posições mais precisas possíveis para cada 
um dos recursos de ponto que serão coletados em campo.
Para otimizar a precisão destas posições, você deve 
permanecer imóvel por um determinado tempo em cada 
um dos pontos que irá ocupar. Isto permitirá ao 
MobileMapper Field refinar a posição do recurso fazendo 
a média de todas as posições que serão ocupadas 
sucessivamente durante este período de tempo. O tempo 
durante o qual é feita a média da posição é chamado de 
Tempo de cálculo da média e é totalmente controlado pelo 
usuário.
– Caso você não precise de precisão de posição 

otimizada e/ou deseja ser rápido na coleção de 
recursos, configure o Tempo de cálculo da média para 
“0’. Neste caso, os recursos são gravados quase que 
instantaneamente, e a última posição computada é 
escolhida como a posição do recurso.

– Caso você precise de precisão de posição otimizada, 
configure o Tempo de cálculo da média para um valor 
diferente de “0”. Caso você escolha “10’, por 
exemplo, isso significa que o MobileMapper Field irá 
solicitar que você permaneça por 10 segundos no 
ponto antes que a posição média do ponto esteja 
disponível.

Neste caso, você precisará clicar em  ao final do 
tempo de cálculo da média para salvar o recurso e 
todos os seus atributos (incluindo a posição média)

3. Critério de precisão de posição: Você pode impedir que o 
MobileMapper Field salve os recursos caso a precisão de 
posição não seja melho r que um determinado nível. Este 
nível é chamado de Filtro de posição.
15
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O MobileMapper Field irá avisá-lo quando o valor da 
precisão de posição estiver abaixo deste nível (uma 
mensagem de alerta será exibida na tela + o tema 
“FILTRO” em letras vermelhas na barra de precisão).
A configuração Filtro de posição se aplica a todos os tipos 
de recursos: pontos, linhas e polígonos.

4. Modo de gravação: Coletar um recurso de linha ou 
polígono requer que você escolha um modo de gravação.

Duas opções são possíveis (veja também o diagrama 
acima):
– Manual: À medida que anda ao longo da linha ou 

polígono, você decide quando quer que o 
MobileMapper Field colete as posições.
Este modo de gravação é adequado para qualquer 
recurso que tenha uma forma regular, para o qual 
somente as posições dos vértices são suficientes para 
descrever com precisão o tamanho e a localização do 
recurso.
Caso escolha este modo, você deve fornecer o valor do 
parâmetro Tempo de cálculo da média (veja acima).

– Automático: À medida que você anda ao longo da linha 
ou polígono, o MobileMapper Field irá 
automaticamente coletar as posições instantâneas – 
não as médias – em intervalos regulares de tempo ou 
distância (veja o parâmetro Gravar por).
Caso escolha este modo, você deve especificar o tempo 
ou distância de intervalo com a qual o MobileMapper 
Field deve trabalhar (veja o parâmetro Intervalo de 
gravação).

5. Nidificação: Enquanto grava uma linha ou polígono, você 
poderá gravar um recurso de ponto encontrado ao longo do 
caminho.
Neste caso, a coleção de outro recurso é chamada de 
“nidificação” (também chamada de “gravação dupla”), o 
que significa a gravação de um novo ponto enquanto ainda 
se grava uma linha ou polígono.

Automático
i i i

i

Manual

Linhas contínuas mostram os caminhos reais trafegados. 
Linhas pontilhadas mostram os recursos, conforme gravados.
16
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6. Inserindo atributos: Para os pontos, o MobileMapper Field 
irá solicitar a você que insira os valores de atributos antes 
de gravar o ponto (para casos de medição instantânea). Se 
um tempo de média maior que 0 for usado, os valores de 
atributos podem ser inseridos antes do início do processo 
de média, durante o processo de média e depois que o 
tempo de média tiver decorrido (ex.: contanto que você 
não tenha gravado o ponto).
Para linhas e polígonos, os valores de atributo podem ser 
inseridos a qualquer momento depois de clicar em . O 
MobileMapper Field irá sempre solicitar a você que insira 
esses valores tanto no início (antes de clicar em ) 
quanto no fim (antes de clicar em ) da coleta de dados.

Observe que os valores de Tempo de cálculo da média, Altura da 
antena, Filtro de posição, Gravar por e Intervalo de gravação que 
você escolher, serão mantidos inalterados até que você 
decida usar outro valor para cada um destes parâmetros.

Configurando a
altura da antena

Acessar a configuração da altura da antena é possível no 
seguinte contexto:
• Abra uma tarefa.

• Clique em  e escolha qualquer uma das camadas 
disponíveis.

• Clique em  e selecione Altura da antena.
• Insira o valor da altura da antena, expresso na unidade 

escolhida, e clique em OK.

Configurando o
Tempo de cálculo

da média para
recursos de ponto

Acessar a configuração do tempo de cálculo da média é 
possível no seguinte contexto:
• Abra uma tarefa.

• Clique em  e escolha qualquer uma das camadas tipo 
de ponto disponíveis.

• Clique em  e selecione Tempo de cálculo da média.
• Role para cima ou para baixo no campo até obter o valor 

desejado (em segundos) entre as duas linhas azuis 
horizontais e clique em OK.
17
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Configurando o
filtro de posição

Acessar a configuração do filtro de posição é possível no 
seguinte contexto:
• Abra uma tarefa.

• Clique em  e escolha qualquer uma das camadas 
disponíveis.

• Clique em  e selecione Filtro de posição.
• Insira o valor desejado do filtro de posição, expresso na 

unidade escolhida, e clique em OK.

Configurando o
modo de gravação

para linhas e
polígonos

• Abra uma tarefa.

• Clique .
• Selecione uma camada, do tipo linha ou polígono

• Clique em  e selecione Modo de gravação.
• Selecione o modo desejado (Automático ou Manual) e 

clique em OK.

Caso tenha selecionado a opção “Manual”, não é necessária 
nenhuma configuração adicional. Caso tenha selecionado a 
opção “Automático”, escolhe um intervalo de gravação 
adequado:

• Clique em  e selecione Gravar por.
• Selecione o tipo de intervalo de gravação que você quer 

utilizar (Hora ou Distância e clique em OK.

• Clique em  e selecione Intervalo de gravação.
• Role para cima ou para baixo no campo até obter o valor 

desejado (em segundos) ou a distância (na unidade 
escolhida) entre as duas linhas horizontais e clique em 
OK.
18
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Gravando pontos

Primeiro, tenha certeza de que o seu receptor GNSS esteja 
ligado e entregando uma posição válida.

Casos gerais • Fique próximo ao recurso de ponto que você quer gravar.

• Clique em .
• para selecionar a camada onde o ponto será armazenado.

• A menos que tenha terminado, clique em  e configure 
sucessivamente os parâmetros a seguir: Tempo de cálculo 
da média, Altura da antena e Filtro de posição (veja também 
Antes de iniciar a sua primeira tarefa na página 15).

• Conforme solicitado na tela, insira os diferentes valores de 
atributos, específicos do ponto.

• Clique .
Caso escolha um tempo de cálculo da média igual a “0”, 
o recurso de ponto é salvo quase que instantaneamente 
com todos os seus atributos (veja também Antes de iniciar 
a sua primeira tarefa na página 15).
Caso você escolha um tempo de cálculo da média 
diferente de “0”, fique imóvel até que o MobileMapper 
Field tenha terminado de calcular a média da posição (a 
barra de progresso exibida na parte superior da tela vira 

uma linha horizontal vermelha e fina). Clique em  para 
salvar o recurso e os seus atributos (incluindo a posição 
média) na camada.

• Caso você precise agora coletar um novo recurso de ponto, 
do mesmo tipo daquele que você coletou, você pode 
utilizar a função Repetir recurso para economizar tempo 
(veja Coletando recursos do mesmo tipo na página 24).

NOTA: Clicar em um ponto coletado na tela de mapa irá exibir 
o(s) atributo(s) correspondente(s), assim como o nome e as 
coordenadas desse ponto (veja o exemplo).
19
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Gravando um ponto
de compensação

• Fique a alguma distância do ponto inacessível que você 
quer gravar.

• Clique .
• Selecione a camada onde o ponto será armazenado.

• A menos que tenha terminado, clique em  e configure 
sucessivamente os parâmetros a seguir: Tempo de cálculo 
da média, Altura da antena e Filtro de posição (veja também 
Antes de iniciar a sua primeira tarefa na página 15).

• Clique em  e selecione Compensação.
• Insira a direção, distância e a possível compensação 

vertical (caso a posição 3D seja necessária) para o ponto 
inacessível. Utilize meios externos para fazer estas 
medições.
A compensação vertical se refere ao desvio de altura entre 
a sua posição atual e o ponto inacessível.

• Clique .
• Conforme solicitado, insira os diferentes atributos que 

qualificam o ponto.

• Clique .
Caso você escolha um tempo de cálculo de média igual a 
“0”, o recurso de ponto é salvo instantaneamente com 
todos os seus atributos (veja também Antes de iniciar a 
sua primeira tarefa na página 15).
Caso você escolha um tempo de cálculo da média 
diferente de “0”, fique imóvel até que o MobileMapper 
Field tenha terminado de calcular a média da posição (a 
barra de progresso exibida na parte superior da tela vira 

uma linha horizontal vermelha e fina). Clique em  para 
salvar o recurso e os seus atributos (incluindo a posição 
média) na camada.

• Caso você precise agora coletar um novo recurso, do 
mesmo tipo do anterior, você pode utilizar a função Repetir 
recurso para economizar tempo (veja Coletando recursos 
do mesmo tipo na página 24).

Direção

Distância

N

20
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Gravando linhas ou polígonos

Casos gerais Primeiro, tenha certeza de que o seu receptor GNSS esteja 
ligado e entregando uma posição válida.
• Fique próximo ao início da linha ou do polígono que você 

quer gravar.

• Clique .
• Selecione a camada onde a linha ou o polígono será 

armazenado.

• A menos que tenha terminado, clique em  e configure 
sucessivamente os parâmetros a seguir: Modo de gravação, 
Altura da antena, Filtro de posição e Gravar por + Intervalo de 
gravação ou Tempo de cálculo da média (veja também Antes 
de iniciar a sua primeira tarefa na página 15).

• Insira os diferentes atributos que qualificam o recurso. 
Isto pode ser feito a qualquer momento durante a 
gravação (escolha o momento mais conveniente a você). 
Veja abaixo.

• Clique em  para começar a gravação do recurso.
• Comece a andar ao longo da linha ou polígono. 

Dependendo do modo de gravação escolhido, a barra de 
título será uma das duas seguintes opções:

Siga as instruções abaixo para concluir a gravação.
– [1]: Clique neste ícone para pausar a gravação (o 

MobileMapper Field para de gravar as posições em 
intervalos regulares de tempo ou distância).

– [2]: Clique neste ícone para gravar uma posição 
manual, que fará parte da linha ou polígono que você 
está coletando atualmente. Dependendo do valor do 
Tempo de cálculo da média, a posição será medida ou não 
(veja também Gravando pontos na página 19).

– [3]: Permite a você gravar outro recurso de ponto 
enquanto um recurso de linha ou polígono está sendo 
gravado (nidificação).

[1]

[2] [3] [4] [5]

Automático

Manual
21



P
o
rtu

g
u
ë
s

– [4]: Clique neste ícone para inserir os atributos do 
recurso. Isto pode ser feito a qualquer momento 
durante a gravação da linha ou polígono.

– [5]: Clique neste ícone quando chegar ao final do 
recurso de linha ou polígono para concluir a gravação 
do recurso.

NOTA: Clicar em uma linha coletada ou polígono na tela de 
mapa irá exibir o(s) atributo(s) correspondente(s), assim 
como as coordenadas do ponto (na linha ou no polígono) que 
você clicou (veja o exemplo). 

Gravando uma
linha ou polígono
de compensação

Primeiro, tenha certeza de que o seu receptor GNSS esteja 
ligado e entregando uma posição válida.
• Fique a alguma distância da linha ou polígono inacessível 

que você quer gravar.
• Clique .
• Selecione a camada onde a linha ou o polígono será 

armazenado.

• A menos que tenha terminado, clique em  e configure 
sucessivamente os parâmetros a seguir: Modo de gravação, 
Altura da antena, Filtro de posição e Gravar por + Intervalo de 
gravação ou Tempo de cálculo da média (veja também Antes 
de iniciar a sua primeira tarefa na página 15).

• Clique em  e selecione Compensação.
• Insira a direção (direita ou esquerda) e a distância para a 

linha ou polígono inacessível. Utilize meios externos para 
fazer estas medições.

• Clique .
• Insira os diferentes atributos que qualificam o recurso. 

Isto pode ser feito a qualquer momento durante a 

Direção : esquerda

Distância

Direção :
direita

Distância
22
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gravação (escolha o momento mais conveniente para 
você). Veja abaixo.

• Clique em  para começar a gravação do recurso.
• Comece a andar ao longo da linha ou polígono, tomando 

cuidado com a compensação (direção e distância) que 
você inseriu. Dependendo do modo de gravação escolhido, 
a barra de título será uma das duas seguintes opções: 

Siga as instruções abaixo para concluir a gravação.
– [1]: Clique neste ícone para pausar a gravação (o 

MobileMapper Field para de gravar as posições em 
intervalos regulares de tempo ou distância).

– [2]: Clique neste ícone para gravar uma posição 
manual, que fará parte da linha ou polígono que você 
está coletando atualmente. Dependendo do valor do 
Tempo de cálculo da média, a posição será medida ou não 
(veja também Gravando pontos na página 19).

– [3]: Permite a você gravar outro recurso de ponto 
enquanto um recurso de linha ou polígono está sendo 
gravado (nidificação).

– [4]: Clique neste ícone para inserir os atributos do 
recurso. Isto pode ser feito a qualquer momento 
durante a gravação da linha ou polígono.

– [5]: Clique neste ícone quando chegar ao final do 
recurso de linha ou polígono para concluir a gravação 
do recurso.

[1]

[2] [3] [4] [5]

Automático

Manual
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Coletando recursos do mesmo tipo

Quando você tem que coletar sucessivamente diversos 
recursos do mesmo tipo, é possível utilizar a função Repetir 
recurso para reduzir o número de cliques necessários entre os 
dois recursos. À medida que você se afasta do último recurso 
coletado e se dirige ao próximo (do mesmo tipo), faça o 
seguinte:

• Clique em  e selecione Repetir recurso. Isto o levará 
diretamente à tela de gravação, onde você poderá inserir 
os atributos do novo recurso e gravá-lo enquanto estiver 
nele. Para a maioria dos atributos, o MobileMapper Field 
irá considerar como valores padrão aqueles que foram 
salvos no recurso anterior.

• Repita este procedimento quantas vezes quiser para 
coletar recursos similares.
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Revisitando recursos para atualizar os valores dos atributos

Podendo revisitar com facilidade os recursos de campo 
permite a você atualizar os valores dos atributos.
• Abra a tarefa que contém os recursos a serem revisitados.

• Clique em  (Ir para a função).

• Escolha o Selecione um destino a partir da lista 1.
• Selecione a camada que contém o recurso ou recursos a 

serem revisitados. O MobileMapper Field lista todos os 
recursos armazenados na camada.

• Selecione um da lista. O MobileMapper Field irá exibir a 
direção a ser seguida e depois a distância ainda a ser 
percorrida antes de chegar ao recurso (isso implica na 
capacidade do seu receptor GNSS computar uma posição 
válida a partir de onde você está atualmente. Para obter 
uma direção válida – conforme indicado pela seta – você 
precisará caminhar.

• Siga até o recurso. Quando chegar lá e souber quais 
atributos devem ser atualizados, faça o seguinte:

• Clique em  e faça as alterações necessárias.

• Utilize  ou  para selecionar o próximo recurso para:

–  selecionar o recurso anterior na lista.

–  selecionar o próximo recurso na lista.

• Repita os mesmos passos acima até que todos os recursos 
desejados tenham sido revisitados.

1.Neste estágio, o MobileMapper Field oferece outra função, que é guiar você a qualquer posição com base 
em suas únicas coordenadas conhecidas. Se é isso o que você quer fazer, escolha a opção “Selecionar 
coordenadas-alvo”, insira as coordenadas-alvo, clique em “OK” e depois deixe que o MobileMapper Field guie 
você até esse local.
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Procurar Função

Você pode utilizar esta função para procurar um determinado 
recurso armazenado na tarefa, com base em um valor 
específico de um dos seus atributos, ou uma combinação de 
valores específicos de alguns dos seus atributos. Observe que 
os atributos de figura, tempo, HRMS, VRMS, comprimento, 
área e perímetro não podem ser envolvidos na procura.

• Clique em  na barra de título.
• Selecione a camada que contém o tipo de recurso que 

você está procurando. O MobileMapper Field irá listar os 
atributos que pertencem à camada.

• Para o(s) atributo(s) desejado(s), insira o(s) valor(es) que 
você está procurando.

• Clique em  novamente. O MobileMapper Field irá 
exibir o resultado da sua procura, que é o recurso, ou 
recursos, que atende(m) ao seu critério de procura.
Caso você toque em algum dos recursos listados, o 
MobileMapper Field irá destacar este objeto na 
visualização do mapa. Você pode visualizar esta 
informação anexada a este recurso ou mesmo deletar o 
recurso, mas você não pode modificá-lo.

Processando recursos no MobileMapper Office

Utilize o MobileMapper Office para processar os recursos 
coletados com o MobileMapper Field.
• No MobileMapper Field, abra a tarefa desejada e exporte 

todas as suas camadas para arquivos SHP utilizando a 
função Exportar.

• Copie todos os arquivos resultantes da exportação para o 
seu computador do escritório. Estes arquivos foram salvos 
na pasta Download do seu dispositivo móvel, sob uma 
subpasta nomeada da mesma forma que a própria tarefa.
Cada conjunto de arquivos corresponde a uma camada 
particular exportada da tarefa. Cada conjunto consiste dos 
seguintes arquivos:
– <nome_da_camada>.shp
– <nome_da_camada>.shx
– <nome_da_camada>.dbf
– <nome_da_camada>.prj
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A subpasta também contém o arquivo do projeto, que 
também deve ser enviado ao computador do escritório:
– <nome_do_arquivo>.map

• Abra o <nome_do_arquivo>.map arquivo no 
MobileMapper Office. Este arquivo contém a descrição do 
sistema de coordenadas que você selecionou para a tarefa 
e mantém a lista de todas as camadas utilizadas durante 
a execução da tarefa.

• Processe as camadas. Você precisa adicionar os arquivos 
de dados brutos de base e rover para fazer isso.

Apêndices

Utilizando um
localizador de

frequência

Você pode precisar de um localizador de frequência quando 
coletar dados GIS e, especialmente, quando coletar recursos 
de compensação.
O MobileMapper Field permite a você controlar um 
localizador de frequência por conexão Bluetooth.
Ligue o localizador de frequência e ativa o Bluetooth neste 
equipamento. Depois, faça o seguinte:
• Abra uma tarefa.

• Clique em  e selecione uma camada.

• Clique em  e selecione Conectar localizador de frequência. 
O MobileMapper Field irá automaticamente iniciar a 
procura por novos dispositivos Bluetooth.

• Selecione o dispositivo Bluetooth do localizador de 
frequência e deixe que o MobileMapper Field estabeleça 
a conexão Bluetooth com o localizador de frequência.

• Para obter dados do localizador de frequência, você 
primeiro precisa executar uma medição e depois abrir a 
tela de Compensação no MobileMapper Field. Quando 
você executa uma medição, o localizador de frequência irá 
retornar a mensagem “Offset measured” (“Compensação 
medida”), o que significa que o MobileMapper Field 
recebeu a medição com sucesso.
O localizador de frequência irá fornecer a direção e a 
distância para qualquer ponto, linha ou polígono.

Quando tiver terminado com o localizador de frequência, 

clique em  e selecione Desconectar localizador de frequência.
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Atributo de
submenu

O submenu é similar ao menu, mas com as seguintes 
diferenças:
• O atributo de submenu pode ser criado somente após a 

criação do atributo de menu, ao que ele será 
necessariamente relacionado.
Para criar um submenu, solicite a criação de um novo 
atributo de menu após criar um atributo de menu (o menu 
principal). A mensagem “Criar submenu?” será exibida. Se 
clicar em “Sim”, você poderá criar um atributo de 
submenu.

• No submenu você pode criar subopções para cada opção 
definida no menu principal.
Exemplo (veja também o diagrama abaixo): Em uma 
camada chamada “Árvores”, você pode criar um atributo 
de menu chamado “Categoria”, no qual as opções 
possíveis são “Sempre-viva” e “Árvore com folhas secas”;
Crie então um atributo de submenu chamado 
“Variedade”. Porque ele é definido como um submenu, o 
MobileMapper Field irá solicitar a você a criação de 
subopções para cada “Categoria” de opções de menu. Por 
exemplo, você pode criar “Azevinho” e “Cedro” como 
subopções para “Sempre-viva” e “Carvalho” ou “Freixo” 
como subopção para “Árvore com folhas secas”.

Desta forma, o operador de campo poderá apenas escolher 
entre “Azevinho” e “Cedro”, caso a categoria de uma 
árvore visitada seja “Sempre-viva” ou “Carvalho”, ou 
“Freixo”, caso a categoria seja “Árvore com folhas secas”.

Categoria

Árvores

Altura

...

Variedade
Azevinho

Cedro

Carvalho

Freixo

Sempre-viva

Árvore com 

folhas secas

(Nome da camada)

(Outros atributos)

(Nome de atributo do menu principal) (Nome de atributo do submenu)

(Opções de menu)
(Opções de submenu)

(Opções de submenu)
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Fazendo a
marcação

geográfica de uma
foto tirada com o

MobileMapper 50

Ao adicionar um atributo de fotografia, você poderá acionar a 
câmera embutida.
Após fazer isso, e caso esteja utilizando um MobileMapper 
50, você precisará arrastar a tela da esquerda para a direita 
para acessar o menu de configuração da câmera, no qual você 
verá a opção de marcação geográfica. Ative esta opção caso 
você queira permitir que o MobileMapper 50 adicione 
informações de localização geográfica a qualquer foto que 
você tire.
Após ativar esta opção, saia do menu de configuração da 
câmera, cujo ícone estará agora permanentemente visível na 
tela, como se você tivesse utilizado a câmera com o Android.
NOTA: Na primeira vez que você ligar o MobileMapper 50, 
você será perguntado se deseja marcar suas fotos com os 
locais onde elas foram tiradas. Caso responda “Sim”, você 
não precisará realizar o procedimento acima.
29



Index

P
o
rtu

g
u
ê
s

Symbols
(Pasta) Download 11, 26
A
Alinhamento 5
Altura da antena 15
Área 4
Área de trabalho (Visualização) 8
Atributo 2
Atributo de figura 4
Atributo de submenu 28
Atributos 4
Automático 16
B
Bússola 8
C
Camada 2, 5, 10
Camada de 1
Círculos (no mapa) 9
Comprimento 4
Coordenadas da posição 8
Cor (para a camada) 7
D
Dados 12
Definido pelo usuário (atributos) 4
Deletando atributos 6
Deletando camadas 6
E
e distância 18
Editando atributos 6
Exibir/Ocultar camadas 6
Exportar 11
F
Filtro 8
Filtro de posição 15
Formatos de ângulo 12
G
Gravação de dados brutos 13
Gravar por 16, 18
Gravar recurso 8
H
HRMS 4
I
Idiomas 1
Importar 10
Intervalo de gravação 16, 18
Ir para 8, 25
L
Linha (gravar linha) 21
Linha de compensação (gravar linha de 

compensação) 22
Localizador de frequência 27
M
Mandatório (atributos) 4
Manual 16
Média (de posição) 15
Menu Principal 28
mmd 2
mmd-Diário 2
Modo de gravação 16
N
Nidificação 16
O
Ocultar/Exibir camadas 6
P
País 12
Pasta Download 9
Perímetro 4
Polígono 5
Polígono (gravar polígono) 21
Polígono de compensação (gravar polígono 
de compensação) 22
Ponto 5
Ponto (gravar ponto) 19
Ponto de compensação (gravar ponto de 
compensação) 20
Precisão (critério) 15
Precisão (na posição) 8
Pré-definido (atributos) 4
Processando recursos no escritório 26
Procurar 26
Projeção 12
R
Recurso 3
Repetir recurso 20
S
Selecione as coordenadas-alvo 25
Selecione um destino a partir da lista 25
Sistema de coordenadas 12
Sistema de coordenadas customizado (criar) 
13
Submenu 4
T
Tarefa 1, 2, 5, 8, 9
tempo 18
Tempo de cálculo da média 15, 16
Tipo de geometria 2, 5
Tipo de mapa 12



P
o
rt

u
g
u
ê
s

U
Unidades de área 12
Unidades lineares 12
V
Vá a qualquer posição 25
Visualização do mapa 8
Visualizar sistema de coordenada 13
VRMS 4
Z
Zoom 8



Manual do Usuário

MobileMapper Field Android

©2016-2017 Trimble Inc. All rights reserved. Spectra Precision is a Division of Trimble Inc. Spectra Precision and the Spectra Precision logo are 
trademarks of Trimble Inc. or its subsidiaries. August 2017 (Brazilian)

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Spectra Precision Division
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye - CS 60433
44474 Carquefou (Nantes), France

ASIA-PACIFIC

Spectra Precision Division
80 Marine Parade Road 
#22-06, Parkway Parade 
Singapore 449269, Singapore

Contact Information: 

AMERICAS

Spectra Precision Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021, USA 
www.spectraprecision.com


	EULA
	Sumário
	Introdução
	Instalação do software
	Tarefas
	Camadas
	Recursos
	Atributos

	Começando
	Criando a sua primeira tarefa
	Criando a sua primeira camada e os atributos
	Exibindo/Ocultando uma camada
	Definindo propriedades visuais para as camadas

	Criando uma tarefa a partir de outra tarefa
	Visualização do mapa

	Menu principal
	Novo
	Abrir
	Camadas
	Importar
	Exportar
	Definições

	Antes de iniciar a sua primeira tarefa
	Algumas informações importantes
	Configurando a altura da antena
	Configurando o Tempo de cálculo da média para recursos de ponto
	Configurando o filtro de posição
	Configurando o modo de gravação para linhas e polígonos

	Gravando pontos
	Casos gerais
	Gravando um ponto de compensação

	Gravando linhas ou polígonos
	Casos gerais
	Gravando uma linha ou polígono de compensação

	Coletando recursos do mesmo tipo
	Revisitando recursos para atualizar os valores dos atributos
	Procurar Função
	Processando recursos no MobileMapper Office
	Apêndices
	Utilizando um localizador de frequência
	Atributo de submenu
	Fazendo a marcação geográfica de uma foto tirada com o MobileMapper 50

	Index



