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Kjapt:Sparer tid med nettbrett fremfor penn og papir

Reg. på 
papir SOSI shape database

felt
kontor

Tidligere Nå

felt
kontor

shape database



Billig: Åpen kildekode og redusert tidsbruk

Foto: F. Bentzen, NIBIO

Foto: K. Bay, NIBIO

ArcMap, MapInfo, GISLINE

7 500 kr

Tidligere

Foto: K. Bay, NIBIO

Foto: fujitsu.com

QGIS

1 500 kr

7 500 kr

gratis

Nå



Trygt: Sjekker input automatisk og fortløpende på stedet



QGIS er godt egnet for både registrering og digitalisering



Det er enkelt å tilpasse utgangspunktet

Start QGIS og …
1. Koordinatsystem
2. Filer
3. Lagre

1

2

3

Egenskapsnavn 
(kolonnenavn)



Registreringsskjemaet kan enkelt tilpasses vha.
autogenerer og default elementer



Registreringsskjemaet kan enkelt tilpasses vha.
autogenerer og tilpassa elementer



Registreringsskjemaet kan enkelt tilpasses vha.
dra og slipp og elementer



Bruk hensiktsmessige element for det som skal registreres



Tekstredigering egner seg for tekst som ikke skal endres
Alias

Ikke redigerbar



Tekstredigering egner seg for «tvungen» inntasting
Lengde

Redigerbar



Skjul egenskaper som ikke skal registreres



Verdikart (nedtrekksmeny) sikrer riktig kode

;
;
0;på punkt
1;avtand 3-50 m
2;avstand 50-100 m
3;avstand > 100 m
4;ikkje fotografert

Tekst-fil:



Verdirelasjon (sjekkliste) for flere alternativer

Kode;Beskrivelse
0;ingen informasjon
1;ingen skade
2;brannfelt
3;flomfelt
4;skred
5;snøskred
6;vindfall
7;snøbrekk

Tekst-fil:



Dato/tid for rask datoangivelse med klikking



Referanse til relasjon begrenser mulige kombinasjoner



3) Prosjekt – Prosjektegenskaper – Relasjoner

Tall;Bokstav;Kode;Beskrivelse
1;a;1a;Mosesnøleie
1;b;1b;Grassnøleie
1;c;1c;Frostmark, letype
2;a;2a;Frostmark, rabbetype
2;b;2b;Tørrgrashei
2;c;2c;Lavhei
...
12;g;12g;Varig is og snø

1) Lag tekst-fil (vegetasjonstyper): 2) Last inn tekst-fil

Referanse til relasjon krever at prosjektrelasjoner er satt



Referanse til relasjon begrenser mulige kombinasjoner

CSV-fil:
Tall;Bokstav;Kode;Beskrivelse
3;a;3a;Lågurteng
3;b;3b;Høgstaudeeng



Innebygde elementer sikrer korrekte koder
og letter registreringen



Innebygde regel-muligheter motvirker ufullstendighet



Påskrift-regler kan vise forglemmelser
SSU-punkt

med regel
uten regel

Senterpunkt



Buffer og tekstbryting kan tydeliggjøre påskrift
Veg.punkt



Lett å se hva som gjenstår å registrere



QGIS kan skreddersys for liten skjerm



QGIS på nettbrett er et kjapt, trygt og billig alternativ

Spørsmål og/eller kommentarer?


