
   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novapoint Soundings 
Editor  
Asennusohje 

 

 

 

 

 

 

Civilpoint Oy 

1/2018 
 

 

 



        

   2(4)  

    

       

 

 

1 NOVAPOINT SOUNDINGS EDITOR 
Novapoint Soundings Editor ohjelma on tarkoitettu tietokannassa olevien pohjatut-

kimustietojen ylläpitoon; tietojen syöttöön, tietojen tarkasteluun ja korjaamiseen 

sekä tiedonsiirtoon. Novapoint Soundings Editor ohjelma toimii itsenäisenä Win-

dows sovelluksena ja on suoraan yhteydessä Oracle tietokantaan, jonne pohjatutki-

mustiedot on talletettu. 

2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 
Ohjelmisto toimii Windows ympäristössä normaalilla nykyaikaisella toimistotyöase-

malla tai kannettavalla pc:llä.  

Järjestelmävaatimuksia:  

 Windows 8.1 ja 10 käyttöjärjestelmä. Ohjelmiston käyttöä ei ole testattu 
muilla käyttöjärjestelmäversioilla, vaikka se saattaakin toimia.  

 Järjestelmän vaatimat muut komponentit. Asennusohjelma tarkastaa näiden 
komponenttien olemassaolon ja tarjoutuu asentamaan ne mikäli niitä ei 
löydy. Tällöin tarvitaan internet-yhteys. 

o Microsoft .NET Framework v4.0 

o Microsoft .NET Framework v3.5 

o Visual C++ 14.0 Redistributable 

o Visual C++ 10.0 Redistributable 

o Visual C++ 9.0 Redistributable 

 
 Oracle Client ohjelmisto sekä toimiva yhteys tietokantapalvelimelle. Client 

ohjelmiston versio tulee olla 64 bittinen. 
 

 3D näytönohjain jossa OpenGL-tuki. Ohjelman käyttö vaatii vähintään 
1024*768 näytöntarkkuuden. 

 Ohjelman asennus vie levyltä tilaa alle 140Mt.  

 Ohjetiedostojen katselua varten tarvitaan Adobe Acrobat Reader ohjelma 
tai vastaava. 

 

3 ASENNUS 
Asennushetkellä käyttäjällä on oltava järjestelmänvalvojan (Administrator) oikeudet 

voidakseen asentaa ohjelma ja sen mahdollisesti vaatimat komponentit. Ohjelman 

käyttö ei vaadi näitä oikeuksia. 
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Ohjelman asentaminen tapahtuu käynnistämällä ”Setup_SoundingsEditor_4.0.exe” -

ohjelma ja seuraamalla ruudulle tulevia ohjeita. Asennusohjelma on englanninkieli-

nen. Ohjelman asennushakemiston voi valita, mutta suosittelemme oletushakemis-

ton käyttämistä. Mikäli työasemassa on ennestään aiempi ohjelmiston versio, päivit-

tyy se automaattisesti. 

Mikäli Microsoft .NET Framework puuttuu työasemasta asennushetkellä, ehdottaa 

asennusohjelma sen lataamista verkosta, ja käyttäjän suostuessa, mikäli verkkoyh-

teys on käytössä, asentaa sen työasemaan. Tämän jälkeen työasema on käynnistet-

tävä uudelleen jotta itse sovelluksen asennus voidaan viedä loppuun. 

Ohjelman grafiikka-alusta pystyy lukemaan yleisimpien CAD ohjelmien tiedosto-

muotoja (dwg, dgn), mikäli ns. Converter -moduuli on asennettu. Moduuli täytyy 

asentaa erikseen, koska sitä ei lisenssiehtojen mukaisesti voi integroida suoraan 

kaupallisen ohjelmiston osaksi. Converter -moduulin asennus tapahtuu  purkamalla 

fc_lite-.zip ja käynnistämällä ”Setup.exe” ja seuraamalla ruudulle tulevia ohjeita. 

 

4 PÄIVITYKSET JA HENKILÖKOHTAISET ASETUKSET 
Ohjelman versionumeron sekä lisensointitavan voi tarkistaa Soundings Editor vali-

kosta toiminnolla Help->About. Nämä tiedot näkyvät ylimpänä dialogissa. 

 

Käyttäjän asetukset, kuten oletusarvot ja henkilökohtaiset materiaalikirjastot talle-

tetaan hakemistoon:  “%APPDATA%\ Vianova\Novapoint\SoundingsEditor\4.0”. (” 

C:\Users\testuser\AppData\Roaming\Vianova\Novapoint\SoundingsEditor\4.0”). 

Tämän hakemiston sisältö voi olla hyvä ottaa mukaan tiedostovarmistusten (backup) 

piiriin.  

 

5 OHJELMAN KÄYNNISTYS 
Windows ohjelmavalikkoon tulee asennuksen yhteydessä kansio Novapoint Soun-

dings Editor 4. Kansiossa olevat toiminnot ovat: 

 Novapoint Soundings Editor 4 - käynnistää ohjelman 

 Ohjeet verkossa – Avaa selaimessa ohjelman dokumentoinnin. 

 

 

Lisätietoja saat tarvittaessa Civilpoint Oy:n asiakastuesta.  

www.civilpoint.fi/  

http://www.civilpoint.fi/
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Puh. 09-23132100, Fax 09-23132250 

email: support@civilpoint.fi   

 

6 YHTEYSTIEDOT 

Civilpoint Oy 

Klovinpellontie 1-3 

02180 Espoo 

 

Puh.  09 2313 2150 

Kotisivut: civilpoint.fi 

 

Sähköpostiosoitteet: 

Tukipalvelut support@civilpoint.fi 

Myynti sales@civilpoint.fi 

Henkilöt etunimi.sukunimi@civilpoint.fi 
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