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Men det begynte med Ntrip i 2005..



TopNET live i Norge og verden



Online 1.1.2015

På 12 måneder: 810 brukere

• Mange nytegninger

• NTRIP-brukere

• CPOS via Blinken 

• Stabilt.

• Unikt og godt verktøy 

• Veldig bra tilbakemeldinger!



Hva er TopNET Live?

• Du får grunndataene fra alle referansestasjonene til Kartverket, samt alle 
stasjoner som etter hvert legges til. Tjenesten er landsdekkende.

• Driften av TopNET Live følger Kartverkets «Standard for posisjonstjenester i 
sann-tid». 

• Alle GPS baser som brukes i nettverket er konstant overvåket av vår 
programvare og server slik at kunden alltid er sikret en optimal presisjon.

• Blinken foredler og formidler dataene i sann-tid videre til kunder via TopNET 
Live. 

• Tjenesten har fått navnet TopNET Live og er tilsvarende den tjeneste som er 
operativ i en rekke land allerede. https://topnetlive.com



• Oversikt over abonnementet (ene) og bruken av disse.

• Hente ut historiske rapporter

• Sjekke driftsmeldinger på nettside/mobil.

• Finne basestasjoner, aktiv/ikke aktiv? + info om hver stasjon

• Se referansestasjonens «baseline» og «sky plot» .

• Sjekke romvær – se ionosfærekart.

• Hente ut RINEX-data for etterprosessering

Hvilke muligheter finnes



191 norske 

stasjoner

6 svenske 

stasjoner

Lett å sjekke 

status!

Permanente Geodetiske Stasjoner



Kan endre personopplysninger selv.

Grafene viser:

• Antall oppkoblinger pr. mnd. siste 6 mnd.

• Antall timer brukt pr. mnd. siste 6 mnd.

• Hvor mye data lastet ned over 

mobilnettet i samme perioden.

Oversikt over ett 

abonnement



Rapporter på 

deltajenivå



Hent ut historiske 

rapporter



Oversikt over rovere som er pålogget 

og zoom inn til detaljnivå



Som bruker av ett 

abonnement: 

Kan følge med på status 

mens det er i bruk og i 

ettertid.

Som administrator i 

firma med flere 

abonnement: 

Kan se alle roverne for 

dette firmaet.

«Fra tilnærma null oversikt 

til nærmast full oversikt på alle punkt»





Nyheter i TopNET live 

Velge stasjoner for driftsmelding til e-post



Hente ut RINEX-data for etterprosessering

Nyheter i TopNET live 


