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Möten!

Innehåll

Mötet ska byggas utav glädje, av glädje 
bygger man mötet, för att travestera en 
känd sång av Björn Barlach, sjungen av Lill 
Lindfors. Prova att sjunga den själv fast 
med ”mötet” ska ni se. Sjung högt så får 
era kollegor lite glädje också. Det fungerar 
tyvärr inte lika bra med ”mötet” som med 
musik… 

Den mörkare årstiden är fylld av många 
stora möten. Det börjar med Intergeo i 
oktober, Vianova har sina dagar i oktober, 
Tekis i november (som flyttar till oktober i 
år), Trimtec har sitt TAK, ArcCadastre har 
sin användarträff och vi har våra Topocad 
Live i november. Efter jul fortsätter det med 
Geodesidagarna, ESRIs användarkonferens, 
Stikningskonferensen i Norge och sist på 
den mörka halvan av året är GIT-mässan 
med Kartdagarna. Vi är med på alla dessa 
möten på ett eller annat sätt! Bra tillfällen 
till att mötas och kul har vi på alla dessa 
möten!

Nästa stora tilldragelse är alltså Kart-
dagarna och GIT-mässan, som alltid (?) 
i Jönköping på Elmia. För oss är det vårt 
näst största möte efter vårt egna Topocad 
Live. Där mönstrar vi hela vår Mät & Kart-
avdelning och inte minst är det en viktig 
deadline då många utvecklingsprojekt ska 
vara klara för uppvisning. I år presenterar vi 
en ny modul i Topocad – koppling till Espa, 
vi har nyheter i Topocad 14.1, en helt ny 
FDO koppling för AutoCAD och vår TC5D 
börjar få funktionalitet som vi vill visa upp!

Dessutom presenterar vi en helt ny 
möjlighet till möten – Adtollo Academy! 
Vi ser fram emot denna lansering med 
ett förtjust litet knorr i magen! Byggt på 
mångas önskemål om målinriktade kurser, 

ett större utbud och korta effektiva möten. 
Adtollo Academy är en mängd av tillfällen 
att mötas och tränas i ämnen: alltifrån  
konfiguration av kodtabell till insikt i 
scanning eller uppbyggnad av kartor. Läs 
mer om Adtollo Academy längre bak i 
tidningen!

Ta chansen att ta del av den geografiska 
informationstekniken i Jönköping 27-29 
mars. Ett bra tillfälle att träffa större delen 
av branschen och för att mötas! Framförallt, 
möt oss i vår monter! Boka en resa eller 
ta bilen över dagen och åk till Jönköping, 
bästa dagen är tisdagen – då avslutar vi med 
en barkväll på Elmia! 

På Adtollo har vi, som alla, mål att upp-
fylla. Ett av våra viktigaste mål är möten. 
Givande möten, roliga möten. Alla ni som 
är kunder till oss vill vi möta så mycket 
vi kan och med många av er så sätter vi 
oss ner och gör en kundplan. Det är som 
ett utvecklingssamtal där vi gemensamt 
utvecklar varandra, ger varandra feedback 
och ser hur vi tillsammans kan utvecklas. 
Vi upplever de samtalen, de mötena, som 
otroligt stimulerande. Vi vet att ni som har 
varit med upplever detsamma. Så vi vill ha 
fler utvecklingssamtal!

Av glädje bygger vi möten, vi vill med 
glädje möta dig. 

Jag hoppas att vi möts i 
Jönköping!

Tomas Sandström
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Träffa oss på GIT-mässan i Jönköping!

Den 27-29 mars är det dags för GIT-mässan och Kartdagarna, Sveriges i särklass största  
mötesplats för alla som är intresserade av geografisk IT! Kom till Adtollos monter så 
berättar vi om de senaste nyheterna i våra produkter och var den första som får se vårt 
nya utbildningskoncept Adtollo Academy, som visas för första gången på GIT-mässan. 

Detta händer under mässan
GIT-mässan börjar på tisdagen den 27 mars klockan 
10 och slutar torsdagen den 29 mars klockan 13. 
Träffa oss på Adtollo under hela mässan! I vår 
monter visar vi de senaste nyheterna inom våra 
produkter, bland annat Topocad 14.1, TC5D, 
Topocad FDO för AutoCAD och mycket, mycket 
mer. Missa inte vår nya Espa-modul som är ett 
system för digital fotogrammetri och även för  
hantering av LIDAR-data. Det har också hänt 
mycket i Topocad Punkmoln som är värt en titt. 
För första gången visar vi också vårt nya  
utbildningskoncept - Adtollo Academy - som 
innebär ett helt nytt tänk när det gäller kursupplägg! 
Det går självklart att boka in ett privat möte med 
oss, mer info om det nedan. 
Missa inte tisdagens mingelkväll då vi serverar öl 
och vin i montern!

Boka in ett möte med oss 
Boka in ett möte med oss på Adtollo på följande 
länk: http://simplesignup.se/event/10894

Anmäl dig till GIT-mässan
Länken för anmälan finns även på adtollo.se: 
http://www.elmia.se/sv/git/For-besokare/
Forregistrering/?code=F344105

Här hittar du oss
Adtollo hittar du i Hall A, monter A02:30, välkommen!

Mässan har öppet
Tisdagen den 27 mars kl 10.00-19.00
Onsdagen den 28 mars kl 09.00-17.00
Torsdagen den 29 mars kl 09.00-13.00

Entré

Hall A
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I TC5D är objekten versionshanterade

Med den nya tekniken WebGL används browsern 
för att titta på data i 3 dimensioner. I TC5D adderar 
vi dimensionen tid för att kunna se objekt i olika 
versioner och även dimensionen relation som visar 
hur objekt är kopplade till 
varandra. All data som 
visas är objekt. Datatyper 
som hanteras är bland 
annat punkter, linjer, ytor, 
texter, punktmoln och 
raster. Fler tillkommer. 

TC5D använder olika 
behörighetsnivåer för 
olika typer av funktionali-
tet i systemet. Olika nivåer av användare har olika 
åtkomst till data och funktionalitet. Data sparas i en 
databas och all typ av information som attribut och 

metadata kan sparas i databasen vilken kan visas 
upp och sökas på. 

Använd TC5D för publicering på webben av ditt 
kartdata, eller för distribution av positionsdata till 

beställare eller använda-
re. Med hjälp av ett API 
bygger vi din bygglovs-
hanterare åt dig, eller 
ett system för att skapa 
nybyggnadskartor till 
den användaren. Som 
projektserver gör TC5D 
verklig nytta, lägg in 
dina objekt och låt 
mottagaren välja ut exakt 

rätt objekt i rätt ögonblick – till valfritt format! I 
TC5D är det objekten som är versionshanterade, 
inte ritningen! 

TC5D, som står för Topocad Collaborator 5 Dimensions, arbetar med WebGL och 
dynamisk HTML, HTML-5 i din webbläsare. Ingen plug-in behövs utan du har 3D direkt i 
din klient. Bakom finns en databas och vi använder som standard en PostgreSQL databas 
med PostGIS-tillägg vilken vi har gjort egna tillägg till.

Till Topocad 14.1 lanserar vi en ny modul 
– koppling till EspaCity. EspaCity är ett 
välkänt system från ESPA Systems i Finland 
och används för stereofotogrammetri,  
stereoskopisk 3D fotogrammetrering. 

Kopplingen mellan Topocad och EspaCity är 
dubbelriktad och innehåller funktioner för:
•  Objekt (punkter, linjer, cirkelbågar och cirklar) 

digitaliserade i Espa landar direkt i Topocad.
•  Automatisk inzoomning och panorering i Espa-

City medför samma inzoomning i Topocad. 
•  Öppnande av karta i Topocad med inzomning ger 

samma inzoomning i EspaCity.
• Objekt i Topocad kan exporteras till EspaCity.
•  Objekt som skickas mellan applikationerna har 

stöd för färg och linjetjocklek.
•  Egenskapsdialogen i Topocad kan startas från 

EspaCity.
•  Selektering av objekt i EspaCity markerar objekt 

i Topocad.
Espa koppling är en tilläggsmodul i Topocad och 
kräver Topocad Baspaket.

ESPA-modul i Topocad

Topocad med EspaCity på varsin skärm. Notera 
samma zoomnivå i båda applikationerna. 
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Nyheterna i Topocad 14.1

Generellt/CAD
•  Det är möjligt att skapa lager från attribut samt 

kod, detta kan ske vid import och export eller 
direkt i ritningen. Vi använder detta för att enkelt 
använda den nya Bygghandling 90 standarden 
där attribut och koder används för att minska på 
antal lager och göra ritningsarbetet lätthanterligt. 

•  Bilder kan nu läsas in i ritningen med valfri 
orientering, exempelvis bilder tagna från 
instrument eller kamera kan visas i ritningen. 

Topocad Punktmoln
I modulen Punktmoln kommer ytterligare nyheter i 
Topocad 14.1:

•  Vid import från LAS kan man nu filtrera på de 
olika klasserna i LAS-filen

•  Import kan göras direkt av Lantmäteriets nya 
höjdmodell till Topocad Punktmoln.

•  En snabb reducering av punktmoln kan göras 
genom att välja bort en stor mängd punkter direkt 
vid importen.

•  Även vid import av punktmoln i ASCII-format 
kan man lägga på RGB kod och intensitet.

Topocad 14.1 visas på GIT-mässan och 
kommer ut till användarna i början av april. 
Den innehåller en hel del nyheter inom 
skilda områden. 

Import & Export
•  Det nya formatet för detaljplaner enligt standard 

SS637040 och teknisk rapport SIS-TR38:2011 
är implementerat för både import och export i 
Topocad 14.1.

Volymer och sektioner
•  Möjligt att beräkna area mellan valfria lager i 

beräknade sektioner. Det går alltså att beräkna 
volymen för exempelvis förstärkningslager direkt 
istället för att beräkna Överbyggnad minus slitla-
ger minus bärlager. Nytt nu är även att alla areor 
är valbara att ha med i rapporten.

•  Nu kan du skapa valfria lager på helt valfri plats 
i sektioner. Man kan utgå från valfritt lager och 
även skapa lager som är under terrass. 

•  Beräkna volymer mellan flera terrängmodeller! I 
kommandot beräkna sektioner kan du nu använda 
valfritt antal terränglager. Dessa anges först i 
sektionsmallen för att sedan läggas med i de 
beräknade sektionerna. I teorin kan du använda 
obegränsat antal olika terränglager uppbyggda 
av terrängmodeller och/eller punktmoln i dina 
sektioner. 

FDO koppling
•  Nu finns en ny funktion där man kan hämta ny 

karta sömlöst över vyer om man har en FDO 
koppling. Genom att panorera till ny plats så 
hämtas den öppnade kartan sömlöst över det nya 
området. 
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Vi söker medarbetare inom flera 
områden!

Adtollo söker just nu utvecklare och ingenjörer 
till affärsområde Dokumenthantering. Känner du 
någon som vill jobba centralt på Söder i Stockholm 
i ett framgångsrikt företag och med ett bra gäng? 
Mer info: adtollo.se/kontakt/jobba-hos-oss!

Välkommen Ingvar Blomberg!
Ingvar Blomberg är ny här 

på Adtollo sedan januari och 
arbetar som teknisk konsult. 
Han kommer bland annat att 
konfigurera upp Topocad, hålla 
kurser och svara på support, 
främst mot kommuner. Tidigare 
har Ingvar jobbat på Nyköpings 
kommun som mätningsingenjör, 
med arbetsuppgifter som innefattade alltifrån fält-
mätning till genomförande av koordinatsystembyte 
både i plan och höjd. På fritiden gillar han att vara 
i skog och mark, både idrottande med orientering 
och plockandes svamp. Grillning en fin sommar-
kväll sitter inte heller helt fel enligt Ingvar.

Topocad FDO finns nu för AutoCAD

FDO, som står för Feature Data Objects,  är en 
Open source databasadapter ursprungligen utveck-
lad av Autodesk men övertagen av OS Geo för ett 
antal år sedan. Den utvecklas i stadig takt och det 
finns databasadaptrar till ett stort antal databaser. 

I FDO Admin skapar man anslutningar, lager och 
bygger kartor med vyer gentemot olika databaser. 
Dessa kartor kan man numera läsa både i Topocad 
och i AutoCAD. Utan någon som helst åtskillnad i 
de båda produkterna kan man alltså både läsa och 
spara karta till och från Topocad och AutoCAD 
med samma typer av kommandon. Om du idag har 
använt Topocads FDO kan dessa kartor användas 
utan åtgärd direkt i AutoCAD med hjälp av Topo-
cad FDO for AutoCAD. 

De kommandon som idag finns i Topocad FDO 
for AutoCAD är öppna karta, spara karta med val 
av lager och typ av modifikation (ny, ändrad, bort-
tagen), uppdatera kartan och det även för Topocad 
nya kommandot att hämta nya karta när man flyttar 
vy. Dessutom har vi skapat ett speciellt kommando 
för att använda och skapa polygoner på samma sätt 
som i Topocad och för sparande i databasen. Stor 
vikt har lagts vid att göra Topocads och AutoCADs 
FDO koppling med samma funktionalitet och att data 
är transparent mellan produkterna. 

Nytt är även att FDO Admin har blivit en separat 
applikation som kan köras oberoende av Topocad 
eller AutoCAD vilket gör att administratören för 
kartorna inte behöver ha tillgång till vare sig 
Topocad eller AutoCAD. 

Topocads FDO hanterare har ett antal unika 

funktioner, exempelvis så ärver ett lager i FDO 
egenskaper i samband med kopplingen så att när ett 
objekt skapas i ett lager i kartan så ärver det dessa 
egenskaper direkt. Denna funktionalitet finns även i 
vår FDO adapter till AutoCAD. 

Nu lanserar vi vår 
nya FDO-hanterare 
för AutoCAD! Topocad 
FDO for AutoCAD byg-
ger på exakt samma 
FDO-hantering som 
Topocad har, fast för 
AutoCAD. Samtidigt 
lägger vi ut adminis-
trationen för FDO på 
en extern administratör 
– FDO Admin. 
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Succén Topocad Live fortsätter!

Topocad Live 2011
Under dagarna tre kunde årets deltagare av Topocad Live  

(tidigare Chaosdagarna) lyssna på föredrag, fika, lära känna 
andra i branschen och se på den senaste utrustningen från 
utställarna. Tomas Sandström inledde med en introduktionsfilm 
med musik och 3D-ritningar. Han berättade att fler än någonsin 
anmält sig till användardagarna och frågade hur många som var 
här för första gången. Ungefär hälften av besökarna var nya 
besökare som inte deltagit tidigare och några var inte kunder – än.

– Vi gjorde en kundenkät i höstas som visade att 99 procent 
av våra kunder kan rekommendera oss till andra. Vi blev väldigt 
stolta över att höra detta så klart. Vi tar gärna emot era önskemål 
och synpunkter på hur vi kan utvecklas, fortsatte Tomas. 

Tomas och de andra från Mät & Kart visade upp de många 
nyheterna som Topocad 14 har att bjuda på. Till exempel finns 
nu full 3d i grafiken, del två i Topocads anpassning till OpenGL.

– Det här kräver lite mer av datorn, så för er som inte klarar 
det har vi fortfarande en GDI-version också.

Topocad 14 får också ett nytt format för längsgående geometrier 
och möjligheterna med punktmoln har blivit utbyggda.

Under en fikapaus under Topocad Lives första dag stod 
Anders Nilsson från Sweco i Skåne tillsammans med Patrik 
Bäckström från NCC i Kiruna och pratade. Topocadanvändarna 
finns från norr till söder och är allt från konsulter, entreprenörer 
och människor som jobbar inom den kommunala sektorn.

– Jag tycker att nyheterna med punktmoln är det mest 
intressanta för min egen del. Jag tömmer mina mätdata in i 
Topocad, sa Anders Nilsson.

Det är inte så många på hans arbetsplats som jobbar med 
Topocad så Anders Nilsson tycker det är kul att få åka till de här 
dagarna, träffa andra användare och få lite nya perspektiv.

– Ja, man upptäcker alltid lite nytt som man inte tänkt på 
tidigare, sa Patrik Bäckström.

Var du med i höstas på våra nya användardagar Topocad Live? Det var fjortonde 
gången vi anordnade våra användardagar och här kan du läsa om användarträffen som 
blev succé! Missade du eventet så har du chansen igen på årets Topocad Live, den 21-23 
november på Elite Hotel Marina Tower!

Gäster från utlandet
Hela vägen från Norge kom den väldigt glade Rune Longva 

från Longvas Oppmaaling AS. Han och hans sällskap började 
dagen tidigt, redan kvart över fem på onsdagsmorgonen var de 
igång för att komma fram i tid.

– Jag kommer hit för att jag slipper jobba, så jag stannar alla 
tre dagarna, sa han och skrattade.

Men lite mer allvarligt berättade han att hans företag har använt 
Topocad sedan 1996 och att han tyckte att 3D-funktionerna och 
nyheterna med punktmoln var efterlängtade uppdateringar.

En annan glad herre som njöt av Topocad Live var Bengt 
Lundström från Kommunlantmäteriet i Linköping.

– Våra mätingenjörer blir glada över nyheterna i Topocad 14. 
De kommer att kunna inventera till exempel brofästen och titta i 
3D hur de ter sig. Vi flyttar över till andra CAD-program i dag.

Utställningen lockade
Medan den första kvällens buffé dukades upp på bordet i 

mitten av rummet fick utställarna jobba, alla var intresserade och 
framme och provade på deras produkter. Lars Gustafson från 
Caliterra med kollegan Ulf Samvik visade upp produkter från 
Datagrid till exempel.

En av nybörjarna på Topocad som kom till dagarna för att lära 
sig mer var Cecilia Eriksson från Vänersborgs kommun. Hon 
berättade att de precis köpt in Topocad.

– Det är väldigt annorlunda från vad vi haft innan så vi är här 
för att kika lite på vad vi gett oss in på. Vi tyckte det här var en 
bra möjlighet att träffa andra som använder programmet och lära 
oss mer om möjligheterna. 

Av: Ida Lindkvist (Kortad text)

Topocad Live 2012
Årets användardagar hålls på Elite Hotel Marina Tower igen, 

den 21-23 november. Vi på Adtollo hälsar dig varmt välkommen!



8

M
Å

LIN
R

IK
TA

T
 - S

T
O

R
T

 U
T

B
U

D
  

P
E

R
S

O
N

LIG
T

 - VA
LFR

IT
T

Adtollo Academy
- ett helt nytt koncept i branschen!

Vi startar med 20 olika ämnen vilka kommer att 
förändras under tid. Du som deltar i träningen får delta i 
så många, eller så få, kurser du vill. 
Du kan gå kurserna flera gånger om 
du känner att det behövs. Vårt jobb 
är att se till att du kan träna dig 
till att bli ännu bättre i ditt arbete 
oavsett om du mäter, ritar, 
räknar eller planerar. 

Se vårt smörgåsbord av kurser! 

Som deltagare får du anmäla dig till vilka kurser som 
helst inom utbudet och ditt medlemskort gäller ett år från 
och med inträdesmånaden. Innan kursen kommer du att 
få information om kursen men även några uppgifter som 
du behöver förbereda dig med. Under kursen, som är en 

tre timmars kurs med en eller flera föreläsare, kommer 
du själv tillsammans med ledaren att ge dig mål eller 
övningar att klara av och ett övningshäfte där du kan gå 
tillbaks och se hur det fungerar. Efter kursen följs det 
upp och du har alltid tillgång till Adtollo Academy när du 
behöver hjälp från kursen. 

Adtollo Academy startar till hösten 2012 - se till att du 
är med!

Adtollo Academy är ett nytt koncept där vi erbjuder ett brett stort utbud av kurser för 
alla som behöver förkovra sig mer inom mätning-karta-ritning-CAD-GIS. 

Adtollo Academy innebär
* 1 års medlemskap
* Fri tillgång till 20 olika kurser
* Erfarna kursledare från hela branschen
* Tydliga mål, uppgifter och uppföljningar

Snart lanserar vi adtollo-academy.se, håll utkik!
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Trimble & Topocad
Konfigurera Trimble för bästa möjliga inmätning till Topocad 
och konfigurera Topocad för att ta emot data från Trimbles 
instrument.

Topcon & Topocad
Att mäta med Topcons totalstation och GNSS instrument för 
att bearbeta och behandla data i Topocad. Hur arbetar jag med 
koder? Hur kodar jag för olika geometrier? 

Leica & Topocad
Konfigurera Leica för bästa möjliga inmätning till Topocad och 
konfigurera Topocad för att ta emot data från Leicas instrument.

Topocad Mätdata
Beräkning av mätdata, avvägningsdata och satellitdata till en 
ritning eller karta med rätt innehåll och geometri.

Topocad CAD 3D
Skapa och redigera objekt i Topocads CAD i 3D. Hur arbetar jag 
med Topocad? Hur markerar jag enklast objekt? Hur fungerar 
snappningen? Kan jag filtrera mina sökningar? Hur arbetar jag 
med 3D och flera vyer? Mina rasterbilder, hur lägger jag in 
dom?

Topocad Import & export, externa  
referenser, transformation och utdata
Mer avancerade bearbetningar i Topocad CAD! Vad får man 
med sig vid olika filimporter och exporter? Externa referenser 
i Topocad, hur arbetar jag med dem? Hur transformerar jag i 
Topocad i de olika transformationsberäkningarna? 

Topocad Admin
Att skapa symboler, linjetyper och attribut. Lägga upp makron, 
ritningsblad och kodtabell.Hur skapar jag symboler med 
olika insättningspunkter i 2D respektive 3D? Hur skapar jag 
linjetyper? Att arbeta och lägga upp attribut och värdetabeller, 
hur kopplar jag attribut till punktkoder? Hur lägger jag upp min 
kodtabell? 

Topocad Geometri
Väglinjer, profiler, profilformulär, skevning, längdtabeller och 
rälsförhöjningar i Topocad. Att arbeta med linjegeometrier i  
Topocad, importera och exportera väglinjer och profiler. Redigera 
och skapa väglinjer, exportera geometrier till instrument. 

Topocad Sektionsmall
Skapa en fungerande sektionsmall i Topocad med sidolinjer, 
överbyggnadsytor, drän och koder. Vilka typer av vektorer 
bygger vi sektionsmallar med? Hur arbetar jag med sidolinjer? 
Hur skapar vi överbyggnadsytor och drändiken?  Hur markerar 
jag för vilka mängder jag vill ha ut?

Topocad Beräknade sektioner
Beräkna volymer och maskinstyrningsdata från geometrier, sek-
tionsmall och terrängmodell & punktmoln. Beräkna sektioner 
med hjälp av sektionsmall. Hur arbetar jag med olika terrängmo-
deller? Hur används punktmoln? Hur redigerar jag mina beräk-
nade sektioner? Vilka volymer får jag ut, hur ser rapporterna ut? 
Hur kan jag exportera mina beräknade sektioner? Hur får jag ut 
det till maskinstyrningen? Kan jag uppdatera mina terrängdata?

Topocad Nätutjämning teori
Teorierna bakom nätutjämning, hur fungerar det? Utjäm-
ning i nät, hur fungerar det och vad bör vi tänka på? Vilka 
faktorer måste vi ta hänsyn till? Hur bra måste mitt instrument 
vara? Hur bra blir min konfiguration?

Topocad Nätutjämning praktik
Att arbeta med Topocads nätutjämning. Lägga in mätdata och 
beräkna nätutjämning. Hur gör jag min felsökning? Vad får jag 
ut? Vad kan jag avläsa av rapporten? Hur simulerar jag min 
nätutjämning? Vad bör jag tänka på vid långsträckta objekt?

Terrängmodeller & Punktmoln i Topocad
Teorin bakom terrängmodeller, punktmoln och hur vi bearbetar 
och använder dem i Topocad. Volymer från terrängmodeller och 
punktmoln. Triangelmodell, hur ser de ut och hur skapas de? 
Hur mäter jag bäst för terrängmodell? Hur arbetar vi med punktmoln 
i Topocad? Hur skapar vi nivåkurvor och gör besiffringar? 

Topocad och ESPA
Att arbeta med Topocad och ESPA. Hur sätter jag upp 
systemen? Vilka grunddata behövs? Vad behöver jag för data i 
Topocad? Vilka noggrannheter får jag ut från ESPA med olika 
flyghöjder? Hur lägger jag upp mitt arbete?

Topocad Plan
Att arbeta med Topocads Planmodul. Hur lägger vi in användnings-, 
egenskaps- och plangränser på rätt sätt i Topocad? Hur anger 
jag egenskaper på mina objekt? Kan jag ändra och lägga till nya 
egenskaper? Hur skriver jag ut mina detaljplaner? Hur publicerar 
jag mina detaljplaner på webben? Kan jag se planerna i 3D? 
Hur gör jag en illustrationsskiss? Hur gör jag en illustration på 
webben?

Oracle för kartan
Hur skapar jag en kartdatabas i Oracle? Hur lägger jag upp en 
databas? Hur skapar jag nya tabeller? Hur lägger jag upp attribut 
med kopplingar i databasen? Hur kan jag koppla Topocad med 
FDO till en kartdatabas i Oracle?

Markbunden laserscanning
En bred genomgång av olika tillämpningar av markbunden 
laserskanning. Fastighetsinmätning, Konstruktion i process-
industri. Reduktion av flytspackelåtgång, Modell och ritnings-
framtagning, Klaschanalyser mellan projekterat och skannat, 
tunnelskanning mm. Visualiseringar m h a video eller Truview.

Praktisk laserscanning
En praktisk lektion i hantering av skanner. Hur vi ställer upp på 
olika platser för bästa räckvidd. Arbeta med referensobjekt. Att 
tänka på när vi scannar i 3D. Räckvidd och noggrannhet. Skillnad 
mellan scanning från station gentemot Lidar och Mobile 
scanning.

Hantering av mätuppdrag
Hur förbereder man sig för ett mätuppdrag? Vilka krav-
specifikationer finns? Vilka mätmetoder behöver jag använda? 
Vilka instrument ska jag använda? Behöver jag ett stomnät? Hur 
ska jag planera?

Håll utkik på 

adtollo-academ
y.se 

för m
er info!
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Topocads moduler - en översikt

ESPA-modul Ny modul i Topocad!
Espa koppling används för stereoskopisk 3D fotogram-
metrering och är en tilläggsmodul i Topocad. Kräver 
Topocad Baspaket. Läs mer på s 4. 

FDO för AutoCAD Ny applikation!
Topocad FDO for AutoCAD bygger på exakt samma 
FDO-hantering som Topocad har, fast för AutoCAD. 
Samtidigt lägger vi ut administrationen för FDO på en 
extern administratör – FDO Admin. Läs mer på s 6. 

Våra olika baspaket

Reader
 TOP viewer och kommunikation mot instrument samt 
beräkning av mätdata. Import av filer, export av vissa 
filer. 

Reader PLUS (06)
Förutom det som ingår i Topocad Reader även möjlighet 
att importera och exportera DWG/DXF. 

Ingenjör (07)
Bas CAD, stor del av CAD-motorn, kommunikation mot
instrument, beräkning av mätdata, import/export av filer

Basmodul (08)
Komplett CAD, kommunikation mot totalstationer, av-
vägare, GPS-instrument. Måttsättning, transformation, 
kodtabell, terrängmodellering, nivåkurvor, export/import 
till ett stort antal filformat, LandXML, makro, komplett 
3D-hantering. 

Beräkningsmoduler för väg, VA, ledning, 
volymer

Geometri (02)
Väglinje, geometrier, profilformulär, tolkning och 
redigering av profil, användning av höjder på väglinjer, 
ytkontroll, järnväg. Kräver Basmodul.

Volym modell (3)
Volymberäkning mellan terrängmodeller, mellan schakt-
botten och två terrängmodeller. Kräver Basmodul.

Volym sektion (1)
Skapande av tvärsektioner, användning av sektionsmal-
lar, beräknade sektioner, redigering av sektioner, utdata 
till DTM, utdata till linjer och sektioner i ritning, utdata 
till LandXML och maskinstyrning. Kräver Basmodul och 
Geometri.

Tunnel (05)
Beräkning av tunnelterrängmodeller, tunnelsektionsmal-
lar, tunnelsektioner. Kräver Geometri och Volym sektion.

Punktmoln
Modul för inläsning av punktmoln (LAS, ASCII) och 
användning av dessa som terrängmodeller.

Beräkningsmodul för nätutjämning

Nätutjämning (4) 
Beräkning av nätutjämningar, simulering av nät, felsök-
ning för nätutjämningsberäkning, export till ritning och 
PP-fil. Kräver Basmodul.

Moduler för karta och databaser

Databasadapter ISM (14)
Läser och skriver till Oracle Spatial databas via ISM från
Spatial technology. Kräver Basmodul.

Databasadapter ArcGIS (17)
Läser och skriver till ArcSDE och personlig geodatabas 
via användning av ArcGIS klient. Kräver Basmodul och 
ArcGIS licens.

De senaste åren har det kommit en uppsjö av nya moduler i Topocad. Har du koll på de 
senaste nykomlingarna? Här följer en guide över Topocads alla moduler, databaskopplingar 
och tillägg!

Topocad Fält inkluderad i Topocad Bas!
Från och med 1 mars så lägger vi in vår fältmodul till alla 
som idag har Topocad Basmodul. 

Fältmodulen har koppling till GPS via NMEA gränssnitt 
och man kan med den navigera sig i kartan/ritningen, 
mäta in objekt direkt till ritningen och sätta ut objekt 
genom att markera objekt och få information om avstånd 
och riktning till objektet. Det går även att koppla in en 
väglinje (om man har geometrimodulen) och få sektion 
och sidomått från linjen. 
Kontakta oss så lägger vi gratis på fältmodulen på er(a) 
Topocadlicens(er)!
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Tips & Trix
Installation av Topocad i Windows 7
Windows 7 har en funktionalitet som 
heter User Account Control (UAC) som 
gör att man ibland vid installation inte är 
administratör fast Windowsprofilen man 
använder är det.
För att komma förbi detta ”hinder” vid installation gör man såsom följer:
•  Ladda hem Topocads installationsfil i exe-formatet till din lokala dator.
•  Leta i Utforskaren fram denna fil och högerklicka på den så att du får fram rullgardinsmenyn i 

vilken du kan välja Kör som Administratör. 
Efter detta installeras Topocad korrekt och du kan registrera som vanligt med registreringsnyckeln.

Inget hårkors? 
Har du problem att se ditt hårkors korrekt? Se då till att du har ditt grafikkorts senaste drivrutiner 
installerade. Om du exempelvis har en HP ProBook eller EliteBook kan du prova att installera ny 
grafikdrivrutin från HP’s hemsida: http://www8.hp.com/se/sv/support-drivers.html
Skriv rätt modellnamn och modellnummer samt välj rätt operativsystem Ex Probook 4660W för 
Windows 7 Pro 32-bit. 

GIT-mässan, Jönköping 27-29 mars 
Intergeo East, Istanbul 4-5 maj 
SKMF, Mätkart, Luleå 23-25 maj
Adtollo minigolf, Stockholm, 27 juni
Tekis Träff, Stockholm 15-16 oktober 
Intergeo, Hannover 9-11 oktober 
Topocad Live, Stockholm, 21-23 november

Kurser 2012

Vårens kurser hålls enligt det tidigare schemat. 
Efter sommaren drar vi sedan igång det nya 
konceptet Adtollo Academy, välkommen!

Topocad Grund, Mät, Avancerad
10-12 april, Stockholm
8-10 maj, Sundsvall
13-15 juni, Stockholm

Topocad Volymkurs
24-26 april, Stockholm
29-31 maj, Stockholm

Topocad Plankurs
12 juni, Stockholm

Topocad Transformation
15 maj, Stockholm

Kalender 2012

Databasadapter FDO (18)
Läser och skriver till ett stort antal databaser med hjälp 
av FDO open source databaskoppling. Kräver Basmodul.

Övriga moduler

Planmodul (16)
Samhällsplaneringsmodulen ger dig möjlighet att köra 
makron, använda och ange bestämmelser på objekt i 

ritningen, hantera förklaringar på ett intelligent sätt för 
planbestämmelser. Kräver Basmodul.

VA-Banksmodul (19)
Koppling till VA-Banken för inläggning och redigering 
av VA-objekt. Kräver Basmodul och databaskoppling 
(valfri).

Du hittar alltid de senaste uppdateringarna om våra 
moduler på topocad.se. 
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ETT
system räcker för dina 
beräkningar och redovisningar. 

Integrerat med dataimport, 
beräkning, CAD, nätutjämning, 
projektering, detaljplaner,  
punktmoln och maskin- 
styrningsdata.

CAD för mätning, karta, GIS och projektering

Utgåva två av Bygghandling 90 Del 7, Redovisning 
av Anläggning är en anpassning till utvecklingen 
som skett inom området sedan förra utgåvan som 
kom 1996. Framför allt gäller detta hanteringen av 
digital information, som allt mer används genom 
hela byggprocessen. 

Några tillägg och förändringar är
• Digital anläggningsmodellering
• Begreppsdefinitioner
• Kodning av digitala objekt
•  Anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 

8 av Bygghandlingar 90
•  Anpassningar till den nya BSAB-tabellen för 

byggdelar inom anläggning

Anpassning av Topocad 14
De första anpassningarna handlar framförallt om 
delen kodning av digitala objekt. För Topocad- 
användarna innebär detta att vi gjort nya system-
filer (kodlista, symboler, linjetyper, attribut) för 
inmätning anpassade för den nya utgåvan av Bygg-
handlingar 90. Vi har också skapat nya funktioner i 

Topocad för att underlätta för användarna att arbeta 
med den nya utgåvan. 
•  Förbättrad hantering av attribut i kodlistan. 
•  Förbättrad hantering av 

attribut i ritningen på 
lager.

•  Funktioner för att skapa 
lagernamn från ett eller 
flera attribut i ritningen, 
enligt standarden för 
CAD-lager.

•  Funktioner för att 
skapa lagernamn från 
ett eller flera attribut 
vid import/export 
till andra format, 
enligt standarden 
för CAD-lager.

•  Möjlighet att 
spara mallar för att 
generera lagernamn.

Topocad 14 anpassas mot Bygghandling 90


