Brugerhjælp til Hvenegaards MapGO-web løsning (Grønne Områder)

Internetløsning på PC og tablets
MapGO-web løsningen kræver en nyere browser, for internet Explorer min. v. 8. Webløsningen kan også
vises på nyere tablets og Ipads. Funktionerne på disse enheder skal dog betjenes lidt anderledes pga. ’finger
touch ’ teknologien. Men det er altså muligt at benytte disse enheder i marken, og få vist de grønne
områder på tablettens internet browser.

Figur: MapGO-Web på en Ipad

Synkron ajourføring
MapGO-Web er integreret med MapGO – desktop. Det betyder at ajourføringer af de grønne områder, slår
igennem webløsningen med det samme. Så er kortgrundlaget ens for alle parter.

Hurtig fremfinding af delområder
Det anbefales stærkt at brugeren starter med at benytte ’Søg og Find’ værktøjerne når der skal vises et
kortudsnit.

Se en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte kortværktøjer nedenfor.
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Alene en velkomstside. Ingen funktioner

Kortvinduet
Kortudsnit vises ved at klikke på
fanebladet ’Kortudsnit’. Her er det
muligt benytte de forskellige
kortvisningsværktøjer
Valg af Grundkort og Temakort
Til venstre i kortbilledet er der en lille
sort menu. Her er det muligt at skifte
mellem forskellige Grundkort
(baggrundskort) ved udpegning vha. mus
eller fingertryk på en af de tre knapper.
Det er også muligt at få vist forskellige
temakort. De tre temaer (GO Flader,
GO_linjer, og GO punkter indeholder de
grønne områder fordelt på
geometritype.
Valg elementytpe fortages ved aktivering
af checkmærkerne vha. museklik eller
fingertryk.

Vis/skjul menu i kortvinduet
Menuen kan skjules ved aktivering af det
lille minus tegn, og vises igen ved klip på
knappen med de to pile
Zoom og panoreringsværktøj
Zoom ind i kortvinduet ved klik på ( +)
tegnet, eller brug scroll-knappen på
musen. På fingertouch skærm benyt
knibe-bevægelser med to fingre, eller
tryk på + tegnet på ikonet. Benyt også
gentegnknappen, hvis grafikken driller
på skærmen.
Zoom ud i kortvinduet ved klik på (-)
tegnet, eller brug scroll-knappen på
musen. På fingertouch skærm benyt
knibe-bevægelser med to fingre, eller
tryk på (-) tegnet.
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Benyt også gentegnknappen, hvis
grafikken driller på skærmen.

Zoom ind og ud vha. træk med musen
Brugeren kan trække en rød firkant med
musen på det sted hvorom det nye
kortudsnit skal centreres.
Hold Shift knappen nede, samtidig med
flytning af musen, og slip derefter når
det ønskede område er markeret med en
rød firkant.
Panorering vha. museklik
Brugeren kan også panorere vha. musen,
eller vha. fingerklik.
Klik og hold museknappen nede,
kortbilledet bliver panoreret når musen
flyttes. Der bliver vist et flytteikon når
museknappen holdes nede i kortbilledet,
så kan kortet panoreres.
Panorering på tablets
Hold fingeren / touchpen nede i min. 300
msec på skærmen, træk herefter
fingeren hen over skærmen.
Tryk på knappen ’Gentegn’ for at
gentegne kortindholdet.
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Søgning på entrepriseområder og
underniveauer
Ved klik på fanebladet ’ Søg og ’Find’
bliver der vist en hierarkisk træstruktur
for de grønne.
Peger brugeren med musen på
topniveau ’01’ bliver samtlige data for
hele kommunen åbnet i kortvinduet.
Klikker brugeren på (+) tegnet bliver
træstrukturen foldet ud på
entrepriseniveau, og ved klik på (+)
tegnet yderligere underinddelinger.
Det anbefales stærkt at benytte
muligheden for at åbne på delniveau aht.
performance.

Åbn et kortområde
Brugeren kan åbne et
delområde/særskilt entreprise ved at
klikke på teksten (navnet på det enkelte
område) i træstrukturen.
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Efter klik på teksten i træstrukturen
bliver det aktuelle kortudsnit vist i
kortvinduet.
Nederst i kortvinduet bliver der vist hvad
det aktuelle områdenummer og
områdenavn.

Yderligere filtrering af data
Det er muligt vælge/fravælge
elementtyper i det kortudsnit brugeren
ønsker at få vist. Denne mulighed er der
adgang til under fanebladet
.
Her kan brugeren vælge hvilke
elementtyper der skal vises i kortviduet,
ved at sætte et checkmærke ud for de
enkelte elementtyper.
Elementtyper med gråtonede navne er
ikke repræsenteret i det aktuelle
datasæt som er åbnet i kortvinduet.
De valgte elementtyper bliver vist med
det samme i kortvinduet, ved at vælge
fanebladet
Information om det enkelte element
(info)
Brugeren kan få vist data om det enkelte
element vha. informationsvinduet.
Vinduet bliver vist når brugeren klikker
på et kortelement med musen, og
herefter klikker på (+) tegnet i
informationsvinduet.
På nogle tablets skal brugeren enten
dobbeltklikke, el. holde fingeren/tochpen nede på elementet i min 300 msec.
inden informationsvinduet bliver vist.
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Luk herefter vinduet ved klik på den
røde knap.

Bemærk.
På nogle typer af tablets skal pop-up
funktionaliteten være aktiveret/tilladt på
forhånd.
Plotmodul til pdf-udskrifter
Under fanebladet ’Eksport’ er der
mulighed for at lave plots i begrænset
omfang.
Papirformat giver mulighed for at vælge
mellem A4 el. A3 format ved klik på
cirklerne.
Overskrift er forvalgt (det aktuelle
område), men kan ændres af brugeren.
Tekst er også forvalgt (det aktuelle
navn), men kan ændres af brugeren.
Målforhold er forvalgt ( kortvinduets
aktuelle målforhold).
Brugeren kan ændre til et vilkårligt fast
målforhold ved at indtaste et andet
målforhold.
Tryk på knappen
for at
generere en pdf-fil med et kortplot.

Bemærk
Der kan være begrænsninger i mængden
af pixels i nogle af de tjeneste som
leverer i online baggrundskort, som gør
at baggrundskortet ikke kommer med i
plottet. Prøv evt. at vælge et mindre
papirformat eller større målforhold.
Klik her for at se udskrift

Visning af udskrift
Brugeren kan få vist det aktuelle kortplot
(pdf-fil)
Denne funktion er først tilgængelig når
brugeren har genereret et kortplot i pdf-
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format vha. udskriv funktionen.

Funktionen åbner pdf-filen med det
generede kortplot i en internet browser.
Brugeren kan herefter enten udskrive
kortplottet eller gemme filen vha.
internet browserens standardfunktioner.

’Link til tegnforklaring ’

Åbner en tegnforklaring i pdf-format.
Indeholder de signaturer som er med i
det nuværende datasæt.
Denne funktion er først tilgængelig når
brugeren har genereret et kortplot i pdfformat vha. udskriv funktionen.

Tegnforklaring i pdf-format som kan
gemmes eller udskrives vha. internet
browserens standard funktioner
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