
 

 

GENEROWANIE RAPORTÓW Z PLIKÓW JOB 

Kontrolery z systemem Windows CE oraz Windows Mobile mają ograniczone możliwości 

przetwarzania plików Job o dużej objętości. Jeśli nie jest możliwe wygenerowanie raportu 

w kontrolerze (kontroler wyświetla komunikat o błędzie ze względu na zbyt małą pamięć), należy 

utworzyć plik JobXML, którzy posłuży do utworzenia raportu pomiarowego w programie ASCII File 

Generator. 

 

Tworzenie pliku JobXML w kontrolerze 

Tworzenie pliku JobXML na komputerze 

Utworzenie raportu pomiarowego z pliku JobXML 

 

  



 

 

Tworzenie pliku JobXML w kontrolerze 

W Trimble Access > Pomiar Podstawowy dla wybranego pliku Job należy przejść do Pliki > 

Odbierz/Wyślij > Eksport w formacie standardowym 

 
 
W oknie Format pliku należy 
wybrać Trimble JobXML.  
 
 
W oknie Nazwa pliku wpisać nazwę 
wynikowego pliku .jxl i wybrać 

folder zapisu naciskając ikonę  
 
Po ustawieniu wszystkich pól 
klawisz Enter zamieni się na 
Akceptuj – należy go nacisnąć. 

 
 

  



 

 

Tworzenie pliku JobXML na komputerze 

Niektóre pliki ze względu na swoją objętość nie mogą zostać przekonwertowane na plik .jxl 

w kontrolerze. W takiej sytuacji należy zgrać plik Job na komputer i postępować zgodnie z instrukcją 

przedstawioną poniżej. 

1. POBRANIE NARZĘDZIA UPDATE OFFICE SOFTWARE 

Ze strony https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098 należy pobrać program 

Update Office Software i zainstalować go na komputerze. 

 

2. POBRANIE PROGRAMU ASCII FILE GENERATOR 

Ze strony https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098 należy pobrać program 

ASCII File Generator i zainstalować go na komputerze. 

https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098
https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098


 

 

 

3. POBRANIE MODELU GEOIDY 

Do folderu C:\ProgramData\Trimble\GeoData należy wgrać aktualny model geoidy (do pobrania 

tutaj). Nazwę pliku należy zmienić tak, aby odpowiadała nazwie pliku geoidy w kontrolerze. 

 

4. URUCHOMIENIE PROGRAMU ASCII FILE GENERATOR 

Po wgraniu modelu geoidy można uruchomić program ASCII File Generator 

 

W polu Source JobXML or Job 
File należy nacisnąć przycisk 
Browse i odszukać plik job 
zapisany na komputerze, dla 
którego ma zostać  utworzony 
plik JobXML 

 

W oknie Output format należy 
odszukać format Trimble 
JobXML. 

 

Po wybraniu odpowiedniego pliku i formatu, należy nacisnąć OK. 

Otworzy się okno Zapisywania pliku – należy wskazać miejsce zapisu piku JobXML. 

 

  

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-735838/PLgeo11.ggf


 

 

Utworzenie raportu pomiarowego z pliku JobXML 

 

Do utworzenia raportu służy program ASCII File Generator (jeśli nie został jeszcze zainstalowany, 

należy go pobrać ze strony https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098 

i zainstalować na komputerze). 

 

Dane potrzebne do utworzenia raportu to plik JobXML (.jxl) oraz szablon raportu w formacie .xsl (np. 

Raport GPS PL 022017). Oba pliki należy zapisać na komputerze i wskazać w odpowiednich polach 

programu. 

UWAGA: Aby na liście Output format znalazł się raport, który nas interesuje (np. raport GPS w wersji 

polskiej) musimy wgrać go do katalogu C:\Trimble Style Sheets\Custom ASCII Files, a następnie 

ponownie uruchomić aplikację ASCII File Generator. 

 

 
 

Po wskazaniu plików należy nacisnąć OK.  

 

 

 

POWODZENIA! 
 

https://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-62098

