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Host: 
‐Zonder licentie gebruik kunnen maken van de Host, de enige beperking is dat je zonder licentie maar 
1 locomotief, 1 wissel, 1 terugmeldcontact enz. kunt aanmelden en gebruiken. Op deze manier kan 
een geïnteresseerde gebruiker enigszins gebruik maken van de software en beproeven of het naar 
wens functioneert. 
‐Ondersteuning van het Loconet protocol, gebruikers van de KM1 System Control 7, IB II, IB Basic en 
IB COM kunnen nu ook gebruik maken van GBtrain. Bestaande Intellibox gebruikers kunnen 
eventueel omschakelen naar het Loconet protocol in GBtrain. 
‐Uitbreiding van het systeem rapport, zodoende kan je zien wat voor items er per collectie (bv. 
locomotieven) aangemeld zijn. 
 
 
Control: 
‐Vernieuwd, zoals beschreven in voorgaande nieuwsbrief en kan standaard om gaan met 32 functies. 
Locomotieven kunnen geadministreerd worden in de Editor, er kunnen dan ook afbeeldingen en 
meer of minder functies toegevoegd worden. De functies kunnen naar eigen inzicht geordend 
worden. 
‐Bij indrukken van de STOP knop krijgen alle gebruikers te zien, indien er een naam bekend is, wie er 
op STOP heeft gedrukt. 
 
 
Omatic: 
‐Opname van de kolom Contact. Hierdoor kan je zien welk contact er gemaakt moet gaan worden. 
‐Het is mogelijk de treinen in het overzicht handmatig te ordenen. Je selecteert een rij en sleept deze 
naar de gewenste plaats. 
‐Aanpassen van de kolom ‘Inactief’ in ‘Stand’. Tevens is de aanvink optie omgezet in een keuzelijst 
waarin voor nu drie keuzes aanwezig zijn; ‘Uit’, ‘Aan’ en ‘Tijd’. 
‐Op tijd rijden, een trein kan ingesteld op stand ‘Tijd’ een dienstregeling uitvoeren op basis van tijd.  
! Wil je meer weten over deze nieuwe optie, laat het even weten, de bijgewerkte handleiding laat 
nog even op zich wachten. 
‐Vinden van een nieuwe rijweg, deze is sneller geworden door eerst de mogelijke rijwegen te 
verzamelen en op basis van die selectie een keuze te maken in plaats van op alle beschikbare 
rijwegen proberen een geschikte rijweg te vinden. 
‐Het is mogelijk geworden om macro’s te definiëren. Een macro is een reeks handelingen die je als 
rijweg, met een positie als naam, aanmaakt. De macro kan je vervolgens in diverse rijwegen 
gebruiken. 
 
 
Editor: 
‐Opname van een progressie voortgang venster. Deze laat zien wat de actuele status is van het 
inlezen en opslaan van de configuraties. Het progressie venster is vooral bij grote configuraties van 
nut en laat zien dat het programma voortgang maakt bij het inlezen en opslaan van gegevens.  
‐Nieuwe opties in Omatic zijn tevens te configureren in de Editor. 
‐Kopiëren, plakken en verwijderen van meerdere scriptregels. 
 
 
Op de service pagina vind je de uitgebreide lijst van aanpassingen. 
 
Belangrijk!  
Indien je gebruik maakt van JPtrainControl dien je voor goed functioneren deze te updaten naar 
versie 3.3.0 (of hoger). 
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