Vejledning til webgis
Knapperne over kortet
Zoom ind
Du kan zoome ind ved at klikke i kortet. Du kan også vælge det område, du ønsker vist, ved at trække et
rektangel i kortet
Zoom ud
Du kan zoome ud ved at klikke i kortet
Dynamisk zoom
Zoom ind eller ud ved at klikke i kortet og holde venstre museknap nede samtidig med at du fører musen op eller
ned
Zoom til angivet kortbredde
Du får mulighed for at indtaste det antal meter i marken, du ønsker vist i kortets bredde. Den nuværende bredde
af kortudsnittet vises nederst på siden
Panorér
Flyt kortet ved at placere den lille hånd i kortet og trække
Tilbage
Vis forrige kortudsnit
Frem
Gå frem igen (kan kun benyttes lige efter "Tilbage"-knappen er benyttet)
Info
Viser information om temaer med søgbare oplysninger, der er tændt. Klik i kortet på det du søger oplysning om
Vis hele kommunen
Ved et klik på denne knap nulstille kortudsnittet.

Menuer
Hvad gælder for et tegnet areal
Viser information om temaer med søgbare oplysninger, der er tændt. Klik i kortet for at tegne et område, og klik
på OK. . Der kan med en checkbox vælges at vise oplysninger for alle temaer eller kun for tændte temaer
Mål
Her kan du måle afstande og arealer ved at klikke i kortet. Der kommer først en streg i kortet efter andet klik.
Arealet skal lukkes ved tryk på knappen "Luk areal". Det beregnede mål er behæftet med usikkerhed pga.
omregningen melle pixels og meter
Indstillinger
Her kan du tænde/slukke for en signaturforklaring, en målestok nederst i kortet, et lille oversigtskort, visning af
koordinater og vælge om ?Hurtig info? skal være tilgængelig
Oversigtskort
Oversigtskortet kan give et overblik over den geografiske placering. Ved at klikke i oversigtskortet, bliver det store
kortudsnit centreret efter klikket. Ved at skjule oversigtskortet giver det mere plads til temavælgeren, hvilket kan
gøre det mere overskueligt at se hvilke temaer, der er tændte
Tilpas kort til skærm
Tilpas størrelsen af kortet til det aktuelle vindue
Udskriv til PDF
Udskriv et målfast kort i PDF. Vælg format og klik på "Vælg udsnit". Marker derefter udsnit ved at klikke i kortet.
Bemærk: Dette kan kræve at du har tilladt brugen af pop-ups i din browser
Link til det viste kortudsnit
Her er det muligt at få et link til det aktuelle kortudsnit. Klip linket ud vha. "Ctrl+c"

Temavælgeren
Med temavælgeren i den lodrette søjle til venstre i vinduet kan du vælge hvilke temaer, der skal vises i kortet.
Temaerne tændes og slukkes ved at klikke i valgboksen til venstre for temanavnet. Når et tema valgt vises det ved et
hak i valgboksen. Når musen holdes hen over temaet vises en forklaring til temaet. Bemærk at nogle temaer ikke
vises i alle målestoksforhold. De forskellige grupper af temaer kan klappes sammen/klappes ud ved at klikke på
temagruppenavnet.

