Versionsmeddelande för GI 3.6, releasedatum 2016-12-12

Versionsmeddelande för GI 3.6
Allmänt
GI 3.6 har stöd för flera nya versioner av AIMS och MapGuide Open Source såväl som nya versioner
av webbläsare som kommit under 2016. Förutom detta innehåller GI 3.6 också flera helt nya
funktioner samt en del förbättringar av befintlig funktionalitet.
Framför allt är vi mycket nöjda med den nya funktionen som gör det enkelt att tända och släcka olika
bakgrundskartor samt möjligheten att panorera kartan i pågående utskriftsfunktion. Vi rekommenderar
därför samtliga kunder att genomföra uppgraderingen till GI 3.6. Sokigo supporterar inte längre GI 3.4
eller tidigare versioner.

Nyheter version 3.6
GI 3.6 har följande nya funktionern och förbättringar:

-

Stöd för AIMS2016 och 2017 samt MGOS 3.0 och 3.1

-

En ny funktion som gör att du blixtsnabbt kan tända och släcka de WMS:er du har som
bakgrundskarta. Funktionen är byggd på GI:s egen prestandaförbättrade WMS-läsning
som kom med GI 3.5.

-

Utskriftsförbättringar:
o

Möjlighet att växla mellan karta och utskrift för panorering av utskriftens läge

o

Rättning av hur markeringsfärg visas i utskrift

-

Förbättringar i snap funktionen som framför allt används av Vabas

-

Stöd för multipolygoner
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-

En ny funktion för polygonredigering som bl a kommer att användas i kommande
versioner av FB. Stöd från FB Webb byggs in i den FB Webb version som är planerad till
våren för att kunna redigera områden.

-

Namnbyte till Sokigo i länkar och konfiguration samt nya loggor

Installation
Önskar du hjälp med installationen av GI3.6 så är du välkommen att höra av dig till
konsult@sokigo.com så snart som möjligt så återkommer vi med en offert. Konsulthjläp med
installationen går att beställa redan nu.
Har du tidigare erfarenhet av GI installationer och vill ni göra installationen på egen hand så går det
bra att följa installationsanvisningarna i dokumentet GI_3.6_Ui.pdf. Uppgraderingsinstruktionerna
kommer att göras tillgängliga via Sokigos hemsida först i början av 2017.

Frågor, support mm
Supportärenden kan, som vanligt, registreras via Sokigos hemsida. Det går också att ringa Sokigos
support 0771-60 60 70 (lokal samtalstaxa) eller mejla support@sokigo.com.
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