Manual till SeaGIS Karttjänst
För att använda SeaGIS 2.0 krävs det att rätt webbläsare används. De webbläsare som fungerar till karttjänsten är Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox och Safari.
Första gången SeaGIS används på en enhet kan karttjänsten upplevas som långsam t.ex. vid in- och ut zoomning i kartan. Men vartefter den används blir den allt smidigare och
snabbare, eftersom kartorna lagras i webbläsarens minne.
När du kommer in på karttjänsten möts du av en karta över Kvarken och har flera olika verktyg och kartskikt att utforska.
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Verktygsfältet finner du längst upp på kartbilden och hjälper dig att navigera runt och utforska kartan.

Sökfunktionen – Om du är ute efter ett specifikt skikt eller är ute efter ett visst ämne kan du använda sökfunktionen för att hitta de skikt du söker.
Panorera – Genom att använda panorera kan du flytta runt kartan på skärmen med hjälp av musen. Zooma kan du göra genom att scrolla och dubbelklicka.
Vyer – Här kan du välja en förinställd skala på kartan. Du kan till exempel gå tillbaka till inloggningsvyn.
Info – Genom infoverktyget kan du placera ut en punkt, linje eller yta på kartan. De skikt som träffas av infoverktyget kommer att redovisas till vänster om
kartan. Det kan ta en stund innan resultatet dyker upp, eftersom verktyget letar igenom alla datalager
Din position – Här kan du se din position på kartan
Mäta – Genom mätverktyget kan du mäta avstånd, area eller radie på kartan. För att avsluta mätningen så dubbelklickar du på vänster musknapp. Tänk på att
vänta någon sekund mellan klicken så att kartan inte zoomas in vid dubbelklicket.
Visa koordinat – Välj koordinatverktyget och klicka på önskvärd punkt på kartan där koordinater önskas. Punkten kan dras till ny plats om så önskas.
Koordinatsystemet är förinställt på SWEREF 99 TM men det finns andra system att välja mellan.
Föregående vy / Nästa vy – Här går det hoppas mellan olika geografiska positioner och skalor.
Spara bild – Har kan kartan exporteras till en bild i olika format. Det som visas på själva kartan är det som kommer sparas. Lagerstyrning och verktyg kommer
inte följa med vid export av kartan.
Skriva ut – Vid utskrift av kartan går det välja mellan olika pappersformat, upplösning och om bilden ska vara stående eller liggande.
Logga ut – Ifall du har behörighet till redigering av karttjänsten kan du logga ut här
Zooma in

-

Nere till höger på kartan finns zoomverktyget som går att använda utöver scrolla och klicka.

Zooma ut
Skalstreck - Längst nere till vänster på kartan finns ett längdmått som anger avståndet på kartan.
Skala – Om du klickar på skalstrecket anges kartans skala.

Panelstyrning – Här kan du fästa lagerstyrningens panel eller förstora kartan till fullskärm.
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Lagerstyrning hittar du till vänster om verktygsfältet

Ladda ned – Här går det att välja att ladda ned de skikt som önskas och är tillgängliga. Väl mellan
filformaten shape, TAB och Excel. Du kan exportera lagret i önskat koordinatsystem.
Teckenförklaring – Här visas symbolerna för de skikten i tjänsten som är tända.
Inställningar – Här kan du ändra på några av tjänstens inställningar.
Offlineläge – Om du önskar spara kartan i offlineläge i din mobil eller dator så görs det här.
Lagerstyrning – Genom att trycka på den här knappen visas skikten.
Kartobjekt – Här kan du ytterligare utforska objekten i karttjänsten.
Info – Också här finns en infoknapp, med liknande funktion som i verktygsfältet. Det går att
justera inställningarna på infoverktyget så att den söker igenom allt eller bara igenom tända lager.
Bakgrundskarta – Genom att klicka på fliken så dyker alternativ om bakgrundskartor upp. Den på
förhand inställda kartan är en enkel topografisk karta som kan växlas till flygfoto över Kvarken.
Aktivitetskarta – Välj mellan tillgängliga karttjänster.

3
Lagerhantering – tända och släcka skikt

Expandera – Genom att klicka på pilen visas underskikten i gruppen.
Öppna lagerhantering – Här finns alternativ för vad som kan göras med skiktet.
Opacitet – Här kan du ställa in transparens för kartskiktet.
Ladda ner skiktet – De kartskikt som vi har möjlighet att sprida går att ladda ner direkt via skiktet.
Om nedladdningen inte startar, så är antagligen pop-up blockerade. Tillåt då pop-up från SeaGIS.
Manér – Här finns en teckenförklaring så att du kan få en förklaring till färger och kategorier.
Metadata – Här finns förklarande information om skiktet. Till exempel kan det gälla från var data
kommer ifrån och när det är skapat.

