Vad är nytt i TopoDirekt?
TopoDirekt 22 kommer inom kort! Inför släppet håller vi i skrivande stund
på att föra samman delarna som vi jobbat med under året.

Fredrik Söderberg, Sokigo och Emma Giertz, Adtollo berättar om nyheterna i TopoDirekt.

Nyheter som har
släppts under året

Kommande nyheter
i TopoDirekt 22

vi även se attributen vägområde och
transportlinje för objekten.

Till skillnad från många andra
system har vi i TopoDirekt valt att
släppa löpande nyheter under året.
Förutom alla fantastiska nyheter
som kommit i Topocad, så kan du
här ta del av ett axplock av nyheter
som har släppts sedan lanseringen av
TopoDirekt 21:

Så, vad kan vi se fram emot? I TopoDirekt 22 kommer en stor mängd nya
funktioner genom Topocad 22 som ni
kan läsa om här i magasinet. Förutom
dessa kan vi här presentera några av
våra nyheter som kommer i samband
med releasen av TopoDirekt 22:

> Nytt i planmosaiken

• M
 öjlighet att öppna valfri karta i
svartvitt
• Dynamisk inläsning av ECW-filer
• Möjlighet att textsätta nya objekt
direkt utan att behöva lagra objektet
innan
• Markera sökta objekt efter
uppläsning av karta
• ISM Client kräver inga externa
drivrutiner
• Stöd för att ange en rektangel på en
karta i öppna dialogen
• Stöd för automatisk länkigenkänning i attributfält
• Stöd för dynamiska länkar i attributfält, såsom öppna en rapport på en
fastighet från FB
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> Nya kartor
Tillsammans med användarföreningen har vi tagit fram nya kartor för
TopoDirekt.

> Databasförändringar för att se objektets
alla nivåer
Vi har även gjort en del databasförändringar som vi i skrivande
stund testar för att de ska fungera
som vi tänkt. Det rör sig bland
annat om att kunna se objektets alla
nivåer. Ett exempel är om ett objekt
är kodat som vägbana, så kommer

Nytt är också att planmosaikdatabasen har blivit uppdaterad och nu
stöder Lantmäteriets utbytesformat för
den nationella plattformen GeoJSON.
Till det kommer även en programvara för att ladda ner dessa till
databasen som heter DPloader. Ni
kommer alltså inte från version 22 att
ladda ner dessa via Topocadklienten
som tidigare. DPloader har självklart
också stöd för det xml-formatet
(SIS-formatet).
Vad som pågår i skrivandets stund är
att vi testar alla ingående delar så att ni
kan få en så bra version som möjligt av
TopoDirekt 22.

Besök topodirekt.se för
aktuella nyheter!

