Bestanden overbrengen
Het scherm Bestandsoverdracht is beschikbaar via het menu Systeem instellingen
Het biedt de volgende mogelijkheden:
l

l

l

.

De bestanden op de EC520 controller (de machine) met die in Connected
Community (CC) synchroniseren.
Bestanden naar de machine importeren vanaf de harddisk van de display, of een
USB-stick.
Bestanden vanaf de machine exporteren naar de harddisk van de display, of een
USB-stick.

NB – Om bestanden via een USB-stick over te brengen, moet u een TD520 display hebben. U moet
hiervoor een USB-stick met FAT32 formaat en een maximum capaciteit van 32 GB gebruiken.

1.1 Categorieën van bestanden
Elke keer dat u bestanden naar of vanaf de machine importeert of exporteert, moet u
kiezen welke bestanden u wilt overbrengen. Daarvoor selecteert u het keuzevakje naast de
gewenste categorie.
l
l

l

Earthworks data: u kunt alle Earthworks databestanden of geen overbrengen.
Projecten. U kunt de gewenste projectbestanden overbrengen. Vouw het Projecten
item uit om elk project met een eigen keuzevakje weer te geven.
Productie data: u kunt alle productie databestanden of geen overbrengen.

1.2 Bestanden met Connected Community synchroniseren
Het synchroniseren met CC is een tweerichtingsproces: Er worden bestanden
overgebracht tussen de machine en CC totdat beide over de meest actuele bestanden
beschikken.
Als uw machine voor synchroniseren geconfigureerd is, wordt er een optie Bestanden met
Connected Community synchroniseren op het scherm Bestandsoverdracht weergegeven.
U hoeft geen bestanden te selecteren.l

1.2.1

Het synchronisatieproces

Nadat u op Sync hebt getikt, wordt het scherm Bestandsoverdracht grijs en verschijnt er
een voortgangsmeter. Zodra het systeem met CC verbinding heeft gemaakt, geeft de
voortgangsmeter aan welke categorieën bestanden worden overgebracht.
Om het synchroniseren te stoppen, tikt u op Annuleren. De bestandsoverdracht stopt en
eventuele gedeeltelijke overdrachten (categorieën die niet volledig zijn overgebracht)
worden verwijderd. Het systeem behoudt categorieën die wel volledig zijn overgebracht.
Als de bestandsoverdracht voltooid is, verschijnt daarover een melding.
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1.2.2

Automatisch bestanden synchroniseren

Automatische synchronisatie van bestanden met CC vindt op de achtergrond plaats; u
krijgt geen melding wanneer het synchroniseren wordt uitgevoerd, of dat het al dan niet
geslaagd is.
Wanneer u een synchronisatie met CC start en er is al een automatische synchronisatie
bezig, dan wordt u gevraagd of u wilt doorgaan. Als u kiest:
l

l

Ja, dan wordt de synchronisatie die momenteel bezig is gestopt en de synchronisatie
die u start wordt uitgevoerd.
Nee, dan wordt de automatische synchronisatie die momenteel bezig is voortgezet
en verschijnt opnieuw het scherm Overbrengen van bestanden.

1.3 Bestanden overbrengen via een USB-stick
NB – De TD520 display ondersteunt alleen USB-sticks die het FAT32 formaat en een maximum
capaciteit van 32 GB hebben.
1. Log in bij Earthworks.
2. Plaats de USB-stick in de display-aansluiting. Het scherm Bestandsoverdracht
verschijnt.
3. Importeer of exporteer de gewenste bestanden.

1.4 Bestanden naar de machine importeren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.4.1

Open het scherm Bestandsoverdracht.
In het veld Type overdracht selecteert u Bestanden NAAR machine importeren.
In het veld Van selecteert u het type bron.
Tik op Volgende. Het scherm Bestanden importeren verschijnt.
Selecteer de bestanden die u wilt importeren.
Om de bestandsoverdracht te starten, tikt u op Importeren; om het scherm zonder
wijzigingen te verlaten, tikt u op Annuleren.

Het importproces

Als u op Importeren tikt, verschijnt er een voortgangsmeter en wordt het scherm
Bestandsoverdracht grijs.
Het systeem controleert eerst de beschikbare opslagruimte op de machine. Als er
voldoende ruimte is, geeft de voortgangsmeter aan dat de bestanden worden
overgebracht.
Wanneer u op Annuleren tikt, wordt de bestandsoverdracht gestopt. Het systeem
verwijdert eventuele gedeeltelijke overdrachten (categorieën die niet volledig zijn
overgebracht), maar behoudt categorieën die wel volledig zijn overgebracht.
Als de bestandsoverdracht voltooid is, verschijnt daarover een melding.
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1.5 Bestanden vanaf de machine exporteren
1.
2.
3.
4.
5.

Open het scherm Bestandsoverdracht.
In het veld Type overdracht selecteert u Bestanden VAN machine exporteren.
In het veld Naar selecteert u de bestemming.
Tik op Volgende. Het scherm Bestanden exporteren verschijnt.
De beschikbare te exporteren bestanden worden weergegeven. Selecteer de
bestanden die u wilt exporteren.
6. Om de bestandsoverdracht te starten, tikt u op Exporteren; om het scherm zonder
wijzigingen te verlaten, tikt u op Annuleren.

1.5.1

Het exportproces

Als u op Exporteren tikt, verschijnt er een voortgangsmeter en wordt het scherm
Bestandsoverdracht grijs.
Het systeem controleert de beschikbare opslagruimte op het bestemming apparaat. Als er
voldoende ruimte is, geeft de voortgangsmeter aan dat de bestanden worden
overgebracht.
Wanneer u op Annuleren tikt, wordt de bestandsoverdracht gestopt. Het systeem
verwijdert eventuele gedeeltelijke overdrachten (categorieën die niet volledig zijn
overgebracht), maar behoudt categorieën die wel volledig zijn overgebracht.
Als de bestandsoverdracht voltooid is, verschijnt daarover een melding.

1.6 Problemen oplossen
Bij het overbrengen van bestanden kunnen de volgende meldingen verschijnen:

1.6.1

Geen verbinding

Deze melding verschijnt als het systeem niet met Connected Community kan verbinden. Tik
op OK om naar het scherm Bestandsoverdracht terug te gaan.

1.6.2

Onvoldoende opslag

Deze melding verschijnt als er onvoldoende opslagruimte op het bestemming apparaat
beschikbaar is. Tik op OK om naar het scherm Bestandsoverdracht terug te gaan. Hier
kunt u een andere optie kiezen (indien beschikbaar), of op Annuleren tikken.

1.6.3

Bestand exporteren mislukt

Deze melding verschijnt als het exporteren van bestanden om een andere reden mislukt is
(bijv. als de USB-stick verwijderd is).

1.7 Juridische en veiligheidsmededelingen
Raadpleeg de Gids met juridische en veiligheidsmededelingen voor:
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l
l
l

Voorwaarden en condities
Belangrijke veiligheidsinformatie
Informatie over garantie en conformiteit
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