
Üdvözlöm! 

Ezúton tájékoztatom, hogy a Carlson Találkozót október 19-én fogjuk tartani Budapest közelében, a 
Nádas Pihenőparkban, 10 órától várhatóan 14-15 óráig. A pontos cím: 2211 Vasad, Monori út 100. 

A helyszín honlapja: https://nadaspihenopark.hu/hu 

Az üzemeltető szerint rengeteg parkolóhely van, a parkolóhelyen táblák fogják jelezni a találkozó 
helyszínét. 

Egy félreértést szeretnék tisztázni. Az előző e-mail elején olvasható "jogosultságot nyerhet Carlson 
szoftverének INGYENES legújabb verziójára" megfogalmazás nem azt jelenti, hogy kisorsolunk néhány 
nyertest a megjelenők közül. A "nyerhet" itt a "kaphat" szó szinonímájaként értelmezendő. A feltételes 
mód pedig arra utal, hogy a személyes megjelenés, az előadások meghallgatása, és a frissítendő 
adatgyűjtő hardver jelenléte a rendezvényen szükséges az ingyenességhez. 

Az a vállalkozás, amelynek több SurvCE szoftvert futtató adatgyűjtője, vagy mérőállomása van, 
mindegyikre megkapja a frissítést, de mindegyik készüléket el kell hoznia. Próbálunk ezen a szigorú 
elváráson puhítani, mert megértjük, hogy közben a cég többi alkalmazottjának dolgozniai is kellene 
valamivel. Ezzel kapcsolatban az a javaslatunk, hogy az el nem hozható készülékekről készítsen a 
tulajdonos két fényképet, és azt kinyomtatva hozza magával (esetleg a telefonon legyen feltöltve). Az 
egyik képen jól olvashatóan legyen látható a készülék vagy mérőállomás gyári sorszáma, a másikon 
pedig a SurvCE sorozatszáma. Ez utóbbi a Műszer menü Névjegy tételében jelenik meg a Regisztráció 

módosítása gombra mutatást követően. Ezen kívül mindkét képen legyen rajta a tulajdonos 
névkártyája, vagy minimum egy papírlap amelyre jól olvashatóan rá van írva a tulajdonos neve, és e-
mail címe. Talán így is megoldhatjuk, hogy a készülék megkapja az ingyenes frissítést. 

A frissítésre jogosultság ellenőrzésének gyorsítása érdekében kérem, hogy legkésőbb október 14-ig 

írja meg a frissítendő SurvCE/SurvPC gyári számo(k)at (fénykép is megfelel, mint fentebb írtam).  
A program még nincs teljesen kidolgozva. Várhatóan a következő témákban lesznek 30-50 perc 
hosszúságú előadások, ezek között 10-15 perces szünetekkel. 

- A SurvCE v6 újdonságai 
- Az új Hybrid+ modul 
- A Carlson hardver ajánlatai 
- A Carlson irodai szoftverei 

Az érkezőket kávé és üdítőital fogadja, 12-13 óra között valamikor szendvicsekből álló ebéddel űzzük 
el éhségünket.  

Arra feltehetően nem lesz idő, hogy ott helyben végezzük el a szoftver frissítést. Valószínű, hogy 
mindenki majd csak néhány nap – esetleg max. 1 hét - múlva fogja megkapni a SurvCE vagy SurvPC 
szoftveréhez a v6-ra frissítés kódját. A frissítéssel kapcsolatos segítséget minden felhasználó attól a 
forgalmazótól kérhet szükség esetén, amelytől SurvCE szoftverét beszerezte (akik a már nem létező 
Sokkia Kft-től szerezték be, a Geomentor Kft-től kapnak majd segítséget). 

Külföldi (szlovákiai, erdélyi) SurvCE felhasználók is jogosultak az ingyenes frissítésre, de csak akkor, ha 
a szoftver valamelyik magyarországi forgalmazótól szerezték be. 

Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozók, akik nem magyarországi forgalmazótól szerezték be a 
szoftvert, szintén jogosultak az ingyenes frissítésre.  

Azok a SurvCE felhasználók, akik nagyon régi hardveren (pl. ArcherWM5, Recon, AllegroCX, SL50) 
használják jelenleg a szoftvert, nem tudják majd feltelepíteni a 6-os verziót a kézi számítógépükre. Ők 
a hardvert is le kell hogy cseréljék. Ezt természetesen megtehetik később is, akár egy év múlva vagy 
még később. Kapnak egy 6.0-ra érvényes SurvCE gyári sorszámot, amit akkor tudnak majd felhasználni, 
amikor már az új hardvert is beszerezték. 

Szeretettel várjuk rendezvényünkön! 
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