Vill du lära dig mer om TopoDirekt i vår?
Vi vill visa dig vad TopoDirekt är och hur TopoDirekt kan skapa en enklare vardag för dig. Under 4
webinars går vi igenom grunder och fortsätter sedan med fördjupningar inom olika områden.

Anmälan till konstadsfritt webinar
Anmäl dig till marknad@sokigo.com, sista anmälningsdag är en dag innan respektive datum för
webinar.
Har du några frågor?
Kontakta Niklas Eriksson på niklas.eriksson@sokigo.com

Webinar 1: Vad är TopoDirekt?
Vi går igenom hur en vanlig process i en mät- och kartorganisation på en kommun kan fungera. Vi
börjar med att importera mätdata för att därefter importera de inmätta geometrierna i databasen.
Sedan anpassar vi dessa mot befintliga geometrier i baskartan.
Vi kommer också visa hur du kan hämta upp geodata från baskartan och sedan enkelt skapar en
nybyggnadskarta, skriver ut den som en pdf samt exportera den till en dwg-fil.
Tid och datum för webinar 1
Torsdag 7 mars kl 10:00-11:00
Måndag 11 mars kl 13:30-14:30

Webinar 2: Bredda TopoDirekt med
tilläggsmoduler i Topocad
Topocad har många moduler som kan adderas till TopoDirekt. Vi ger en inledande introduktion till
hur du i Topocad kan:
- Skapa detaljplaner enligt Boverkets senaste bestämmelsekatalog

- Hantera olika typer av punktmoln
- Projektera vägar och ledningar
Tid och datum för webinar 2
Måndag 18 mars kl. 10:00-11:00
Onsdag 27 mars kl. 13:30-14:40

Webinar 3: Dela geodata med Lantmäteriet i
TopoDirekt
I TopoDirekt ingår det moduler för att utbyta geodata med Lantmäteret. Under webbvisningen
kommer vi titta på hur TopoDirekt utbyter BAL- och registerkarteinformtion med Lantmäteriet.
Tid och datum för webinar 3
Tisdag 26 mars kl. 10:00-11:00
Tisdag 2 april kl. 13:30-14:30

Webinar 4: Så administrerar du TopoDirekt
Du kan administrera TopoDirekt på två sätt, dels via de systemfiler som finns i TopoCad men också
med hjälp av ISM.
Vid installation av TopoDirekt konfigurerar vi systemet med en mängd funktioner för att underlätta
för dig. Det är fullt möjligt att göra justeringar utefter dina behov.
Under visningen kommer vi gå igenom några vanliga inställningar i Topocad.
- Påverka databasen och skapa eller förändra den med hjälp av ISM
- Distribuera ut kartor som finns i TopoDirekt som WMS-tjänster
Tid och datum för webinar 4
Onsdag 3 april kl. 10:00-11:00
Tisdag 9 april kl. 13:30-14:30

