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Guide til Mapit      

Login      
      

1. Gå til mapit.viamap.net        

2. Login med dit brugernavn og password       

3. Eller for at prøve Mapit gratis i 8 dage klik ”Sign Up”      

4. Såfremt du ikke modtager en mail med adgangslink, så tjek venligst dit spamfilter      

5. Såfremt du oplever problemer med login eller ønsker at høre nærmere om licenser til Mapit,                                     

så send en mail til support@viamap.net     

      

Lav dine egne kortløsninger                          
            

Med Mapit kan du hurtigt lave din egen kortløsning, som viser dine egne data. Her et par eksempler:      
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Kom godt i gang                  
            

Ved første login vil du se et Danmarkskort med en række hjælpetekster. Når du klikker ”Kom i gang” forsvinder de,      
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Du kan downloade eksempel-filer, for at komme hurtigt i gang.       

      

Upload af egne data                              
            
Du kan uploade dine egne Excel data med adresser, koordinater eller områder. Excel-arket skal indeholde 

kolonneoverskrifter. Der må ikke forekomme tomme kolonner eller rækker.      

Der er 2 måder at uploade egne data:      

a. Drag-and-Drop - træk din Excel fil henover kortet       

      

b. Tryk på knappen ”Importér en fil”      

      

Hvis du vælger Drag-and-drop, vil Mapit analysere dine data for at forstå hvordan de kan vises. Hvis data kan 

genkendes, bliver data vist automatisk. Ellers skal du foretage nogle valg, se herunder.      

      

Hvis du vælger ”importér en fil” åbner din stifinder til udvælgelse af din fil.      

      

Hvis Mapit ikke kan detektere hvilken slags data du er ved at importere, fremkommer en boks, hvor du kan vælge 

hvilken slags data din fil indeholder og hvad de forskellige excel- kolonner indeholder.       
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Upload af adresse-data eller koordinater            
Navnet på dit datalag. Dette navn vil  fremgå 

af kortlags oversigten. Tages fra   dit 

dokument-navn men kan redigeres 

efterfølgende.      

Typen af dine data. Vælg om det er adresser, 

punkter eller områder du ønsker vist på kortet      

Match import af data til det du har i dine 

excel-kolonner: Når du uploader adressedata, 

skal du forklare Mapit hvilke kolonner der 

tilsammen danner adressen: fx Adresse, 

Postnummer, By. Hvis dine adresser er i et 

samlet felt, skal du ikke udfylde Adresselinie  

2+3.      

      

    

Upload af område-data (Kommuner, 

Regioner, Postnumre, Lande)      
Navnet på dit datalag. Dette navn vil fremgå  af 

kortlags oversigten. Tages fra dit 

dokumentnavn men kan redigeres 

efterfølgende.      

Typen af dine data.      

Vælg om dine data er fordelt på kommuner, 

regioner, postnumre eller lande.      

Definér om det er tal eller tekst der 

identificerer dine områder (fx kommunekoder 

eller kommunenavne)      

Identificér kolonnen (bogstavet refererer til    
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Ændring af udseende på punkter      
            

Når data er uploadet til kortet kan farver og visning ændres. Dette gøres ved at klikke på ikonet for Udseende i 

oversigten Kortlag (tandhjulet):      

 

Når der er klikket på Udseende kommer nedenstående boks frem, her kan du vælge hvilke farver og størrelser dine 

punkter skal have og hvorvidt de skal grupperes når der er mange.       
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Ændring af udseende på områder      
            

Når data er uploadet til kortet kan farver og visning ændres. Dette gøres ved at klikke på ikonet for Udseende i 

oversigten Kortlag (tandhjulet):      

 

Når der er klikket på Udseende kommer nedenstående boks frem, her kan du vælge farver og visning af dine områder.      

      

   

     

Organisér dine lag     
     

Strukturen af dine lag bibeholdes. Forekommer det at du har mange lag er det muligt at kategorisere dem og foretage handlinger 

på flere lag samtidig.     
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Skift af baggrundskort                       
            

Det er muligt at skifte baggrundskortet, så kortets farver fremstår tydeligere eller mere diskret. Dette gøres ved klik 

på lagvælgeren i nederste højre hjørne:      

     

     

Skift af farvevisning på områder        
         

Ved at klikke på de farvede firkanter, får du lov til at ændre den pågældende farve. Bare klik på den farve du ønsker.      
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Ligeledes kan tal-skalaen redigeres ved at klikke ind i feltet og redigere tallet og klikke OK.      

     

Import af fotos 
   Det er muligt at importere fotos ved bl.a. drag’n’drop. 

   Fotos taget med de fleste moderne mobile enheder indeholder geografisk data i EXIF format. Importeres billeder med indhold af      

geografisk data, vil de ved import vises på kortet  
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Point of Interest (POI) 
Hvis du har licens til ’POI’ funktionen vises knappen ’POI’ når der er zoom’et ind.      

 

Ved klik vises ikoner for de forskellige typer af interessepunkter. Klik på de ikoner der ønskes. Klik igen for at fjerne 

visning.       

NB. Hvis kortet flyttes eller zoomes skal man trykke et ikon fra/til for at opdatere visningen.      

       

Gem kort og indlæs gemte kort      
                

  Ved klik på menu-punktet med de 3 streger, så får du adgang til at gemme dit kort.      

      

Kortet gemmes og downloades til dine ”Overførsler” eller ”Downloads”.       

     
Når du eller en anden Mapit-bruger ønsker at få kortet vist igen, så importer blot det gemte kort via denne boks,       

(ligesom hvis det var en excel-fil).      

Bemærk at indlæste kort ikke kan redigeres.      

          

    

                  

          

          



               

10      

Viamap ApS. Telefon: 70606053. Mail: info@viamap.net      

    

Del kort med andre: Generér Link til Kort (Option)         
                          

Vælg ”Generér Link til Kort” i menuen. Da fremkommer et vindue med et link til kortet. Dette link kan benyttes af andre 
til at få vist netop det kort du har lavet. Der kræves ikke login og modtageren kan ikke redigere eller ændre udseende 
på kortet. Kortlinkets gyldighed kan du bestemme selv.     

      

Da ses to måder at benytte linket på:     

         Link som kan indtastes i browseren                          iFrame som kan integreres på en website     

     

Generer rapport (option)                              
            

Det er muligt at få genereret en rapport over demografien for et cirkulært område. Vælg ’Generer Rapport’ fra 

menuen og følg vejledningen på skærmen.       
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1. Klik i kortet for at angive centrum for det ønskede 

rapportområde       

2. Alternativt indtast adresse som centrum for det 

ønskede rapportområde       

3. Træk en cirkel til rapportområdet har den ønskede  

størrelse      

4. Alternativt angiv radius i meter      

5. Tryk på knappen ’Generér’.      

      

      

Rapporten vises da på skærmen.      

Tryk ’Download’ for at hente en excel fil med de data som ligger til grund for rapporten.      
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Udvælg punkter (spatial selection)                         

   
Ved at trykke på Filter-ikonet kan jeg få eksporteret alle de punkter der ligger i Aalborg kommune. Tilsvarende 

med region, sogn eller postnummer.     

     

            

Skråfoto (Option)     
     

Med Skråfoto kan du se skrå flyfotos af en adresse set fra alle fire verdenshjørner samt oppefra.     
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Vis Rejsetid (Option)      
      

Med Rejsetider kan du ud fra dine punkter eller fra en indtastet adresse, få vist rejsetider fra punktet. Fx ”Hvor langt kan 
jeg køre i bil på 15-60 min.” som vist herunder. Du kan skifte transportform (Bil/Cykel/Gang/Off. Transport) og du kan 
også ændre minuttal og de farver rejsetiden bliver vist med.      
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Upload af geoJSON     
     

Det er nu også muligt at uploade geoJSON filer til 

Mapit (open standard for geographical data).      

     

Du kan lave drag & drop eller importere geoJSON filer 

for at vise filer der indeholder linjer eller punktlag.      

     

Filen skal indeholde koordinater i 

længde/breddegrader eller UTM32     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Det er muligt at foretage udvælgelse af punkter ud fra en importeret geoJSON, som angiver et område.     

 

     

Baggrundslag     
     

I Mapit tilbyder vi en lang række indbyggede baggrundslag til dine behov. Derudover er der mulighed for at gemme 

egne lag som baggrundslag, som er frit tilgængelige for alle medarbejdere i din organisation – og som kan styres af 

jeres egne administratorer.     
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Liste af alle tilgængelige baggrundslag i Mapit                     Eksempel på et baggrundslag     
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Måleværktøj                             
    

Måleværktøj til at måle afstande og arealer. Tryk på ikonet og begynd at indtegne linjer eller polygoner. For at afslutte    

linjer og polygoner, tryk på knappen igen eller dobbeltklik det sidste punkt.    
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Ejendomsinformation                               
            

I Mapit tilbyder vi at vise ejendomsinformation taget 

direkte fra de offentlige registre. Ejendomsinformation 

Mapit kan vise består af:    

• Arealer    

• Bygningshøjder og bygningsinformation     

• Tingbog – Servitutter    

• Lokalplan & Kommuneplan    

• Samlet fast ejendom    

• Ejendomsvurderinger    

Hertil tilbydes også adskillige kortfunktioner til at vise ejendomsrelevante arealer som 

f.eks. samlede faste ejendomme og vurderingsejendomme.    

    

Gadefotos                               
            

Mapit tilbyder gadefotos – en viewer som, hvor brugeren kan navigere rundt i 3D  panorama billeder nede på gade 

niveau.    
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Skærmbillede                               
            

Det er muligt at printe et skærmbillede i Mapit i høj opløsning i form af pdf mm. For at printe kan man trykke ”ctrl + p” og derefter 

print.  
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Teknisk information                               
            

Kortløsningen kører udelukkende i browseren. Første gang du bruger kortet kan der gå lidt tid inden programmet er 

læst af din browser. Klik evt. F5.      

Ingen af dine data gemmes på vores servere eller deles med andre. Alle dine data slettes når du lukker browseren ned. Dog 

gemmes data såfremt du benytter ”Gem kort” på din PC, eller hvis du benytter ”Del kort med andre” i skyen.       

Kortløsningen kører bedst i Chrome eller Edge, men kan også benyttes på ipad/tablet. Mapit kan ikke benyttes med 

Internet Explorer.      

     

Sidst opdateret: 22-03-2022 for Mapit 1.7.5    


