
RegistReRing og visualiseRing i maRken

mobil RegistReRing  
på ipHone og ipaD

CoWi tilbyder i samarbejde med Cluetrust en pakke til registrering og 
visualisering i marken bestående af:
 › app til ipad/iphone CartoMobile®
 › opbevaring af data MyGeoCloud
 › Data kan ses og redigeres i gis-programmer 
(åbne snitflader Wms & WFs).

enkel, gisbaseRet koRtlÆgning i maRken!
sammenkoblingen mellem Cartomobile® og mygeoCloud gør det kort fortalt 
muligt at redigere gis-kort online i marken. man kan både redigere og tegne 
i kortet, men også redigere eller tilføje indhold i de tilhørende tabeller. 

et eksempel kunne være kortlægning af kulturmiljøer. gennem Cartomobile® 
kan en foruddefineret områdeafgræsning tilpasses under besigtigelse. 
samtidig kan forskellige nye elementer indtegnes – bevaringsværdige 
bebyggelse, beplantning eller andre elementer, og objekterne kan katego-
riseres og forsynes med korte beskrivelser samt billeddokumentation. en 
proces, der ikke blot sparer tid, men også sikrer mod de fejl der nemt opstår 
når indsamlet materiale skal digitaliseres og samles efterfølgende. og ikke 
mindst gør processen det nemt at indsamle mere detaljerede informationer, 
end det ellers ville være muligt indenfor samme tidsramme.
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såDan FungeReR Det
CoWi har indledt et samarbejde med producenten af den bedste gis app 
til ios: Cartomobile. mygeoCloud genererer en konfigurationsfil, som kan 
loades via en uRl i Cartomobile app’en. Dvs. at alle ens lag i mygeoCloud 
nu er tilgængelige i Cartomobile som WFs eller Wms. anvendes WFs kan 
lagene redigeres fra app’en ude i marken. Data bliver gemt online og kan 
ses/redigeres i real time i f.eks. mapinfo eller direkte i en webbrowser med 
mygeoClouds WFs-t editor.

CaRtomobile er tilgængelig via itunes app store og virker både på iphone 
og ipad. læs mere om CartoMobile®

mYgeoClouD er CoWis system til håndtering og opbevaring af data. 
mygeoCloud anvendes i dag hos mere end 30 danske kommuner i 
forbindelse med digitale planer som for eksempel kommune-, sektor- og 
lokalplaner.  læs mere om MyGeoCloud

åbne snitflader Wms & WFs anvendes til at se og redigere data i f.eks. 
mapinfo. 

løsningerne skræddersyes til kundernes behov. på bagsiden kan du læse 
mere om Cartomobile®, mygeoCloud og samspillet herimellem.

CaRtomobile
Cartomobile gør det let for organisationer at tilpasse deres dataindtastning, 
idet datafelterne og indholdet heri på forhånd kan defineres. under registre-
ringen kan de prædefinerede værdier vælges og dermed sikrer Cartomobile, 
at dataindsamlingsprocessen strømlines, og at tiden i marken optimeres.

Cartomobile kan anvendes til at optegne og/eller registrere punkter, linjer, 
flader og billeder.

mYgeoClouD
mygeoCloud er et webbasseret system til håndtering af geografisk informa-
tion. produktet forener postgis, mapserver, tileCache, extJs og openlayers 
i én brugervenlig løsning. mygeoCloud bruges i dag af en række kommuner, 
specielt indenfor digital planlægning (f.eks. by-, trafik- og sektorplanlægning)

mygeoCloud er udvidet på en sådan måde, at man kan sætte specifikke 
Cartomobile felttyper i et nyt dialogvindue. Felttyperne omfatter bl.a. choice 
list, check box, dato og billede. sidstnævnte gør det muligt at tage et billede 
til en registrering og for derefter at sende det til mygeoCloud.

links
Cartomobile®
https://itunes.apple.com/us/app/cartographica-mobile/id391965563

mygeoCloud
http://eplan.odeum.com/dk/manual/kort_02/mygeocloud/

Registrering udføres med Cartomobile til ipad.

Der oprettes et foretrukken sted via Cartomobile.

opsætning af Cartomobile foretages fra mygeoCloud.

Data layers er WFs lag fra mygeoCloud,  
base maps er Wms lag fra mygeoCloud.


