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WebGraf Kort – sådan gør du
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Side 2

Du kan på Webgrafkortet se følgende:
Vand: Stikledninger, jordledninger og stophaner
Spildevand: Ledninger, brønde og strømpile
Din vandforsyning/vandværk
Baggrundskort, matrikelkort og luftfoto
Der kommer løbende nye temaer til.

Side 3

Ikon forklaring:

Slå temaer/kort til og fra.

Søg efter adresser m.m.

Se samme kortudsnit i Google Maps

Filtrer den tekst, til vis information

.

Panorere i kortet

Zoom ind/ud og til fuldt udsnit

Print kort

Mål afstande og arealer

Her kan laves en skitse og sende mail med en PDF-fil.

Her kan du sende en mail eller kopier link ind i en mail, her vil
modtager få vist det samme område når link åbnes.

Side 4

Bruger du en tablet, kan du trykke på den og den går til den adresse
hvor du er placeret.

Se samme kortudsnit i Google Maps

Her få du vist Signaturforklaring.

Link til Orbicons hjemmeside, ikke en vejledning i brug af Web-Graf
kort

Side 5

Vejledning lag

:

Ved brug af ikon

Sæt et flueben i

Tryk på plus
du kan slå fra og til.

kan du slå lag fra og til:

cirklen for at få vist hele temaet.

og der kommer flere lag frem

,

Side 6

Vejledning i søgning af adresser

.

Brug ikon

for at finde adresse:
Her vælges adresse.

Vælg vejen for adresse.

Find husnr.
Trykker du på søg
der vises i en rød cirkel

, kommer du hen til din adresse ,
.

Side 7

Vejledning i brug af Information

.
Vis information, eksempel find dit vandværk:
Find adresse
I lag

der vil blive vist på kortet

.

sætter du flueben ud for 4 - Vandværker
.

Du trykker nu på Infoknappen
, går til valgte adresse
og trykker på kortet, der vil nu komme en boks frem, der
viser information vedr. vandværk og adresse.

Under vandværker, kan du ved at trykke på ved at trykke
på link
vandværkets hjemmeside

komme til

