Norgeskart AsplanViak
App for android

Fordeler med denne appen:








Gratis
Velge mellom flere karttyper
Kan legge inn egne punkter på kartet
Kan finne anbefalt kjørerute (til fots og bil)
Kan navigere til punkt (retning)
Kan laste ned kart som er tilgjengelig i 14 dager offline
Ulempe: Finnes bare for android.

Nedlasting
Finner den på Google Play

Arbeidsflaten
Består av:











Kartet
Egen posisjon som blå ring
Interessepunkt som du har lagt til selv (blå punkt)
Pluss-meny (grønn rund knapp med +)
Posisjons-meny eller posisjonsknapp (blå eller hvit rund knapp med posisjonsmerke)
Informasjon (avstand, retning, fart, posisjon – du kan velge hva som vises)
Venstre-meny (stripete menysymbol eller dra inn fra venstre skjermkant)
Høyre-meny (klikk på tannhjul - bare infoboks og linjal bør være avmerket)
Søkeknapp (forstørrelsesglass)
Linjal (stripe nederst i midten viser en avstand relatert til kartet)

Skifte kart-type
1.
2.
3.
4.

Aktiver venstre-meny ved å dra inn fra venstre
Velg «Kart og kartlag»
Klikk på ønsket karttype (Vanligst: «Topografisk» eller «Raster»)
Hvis du ønsker digitalt sjøkart («dybdekart»), så går du inn på «kartlag» som du finner ved å
klikke på «kartlag». Skal du fjerne alle kartlag klikker du på øverste valget «Ingen»
5. Tilbake til kartet ved å klikke på tilbakesymbol.

Skalere kartet
Du kan zoome inn og ut på kartet med to fingere på skjermen, eller ved å klikke på +/- tegnene
nederst på skjermen. +/- dukker opp når du berører kartet. Zoom-nivå som er et tall mellom 4 og 19
vil vises øverst på skjermen. Nivå 15/16 er greit når du er ute og går i terrenget.

Vise hvor du er på kartet nå
1. Klikk på posisjonsknapp (hvit rund knapp med blått symbol nede til høyre)
(hvis du klikker en gang til så låses kartet til din posisjon så kartet ikke kan flyttes)
Hvis du har standardoppsettet (som du kan fjerne i innstillinger/Knapper…/«enkel lokasjonsknapp»):
1. Klikk Posisjons-meny (blå rund knapp nede til høyre)
2. Klikk på «kikkertsiktet» som er midterste valg (ekstra klikk låser kartet til posisjon)
3. Klikk et sted på kartet for å få bort menyen, eller midt i menyen
(De andre valgene på denne menyen bør vanligvis ikke være markert som aktive.)

Legg til et interessepunkt
1. Flytt på kartet slik at rødt kryss midt på skjermen markerer ønsket posisjon
eller klikk posisjonsknappen for å vise hvor du er på kartet nå
2. Klikk på grønn knapp (plussmeny)
3. Klikk på markørtegnet (oppned-dråpen) som betyr nytt interessepunkt
4. Skriv inn et navn på punktet
5. Hvis du skal lage et punkt og bare kjenner koordinatene, så kan du velge koordinat-format og
skrive inn posisjonen her
6. Klikk «Registrer»

Velge et interessepunkt
På en av følgende måter:



Finn punktet på kartet og klikk på det, så det blir markert med hvit ring
… eller aktiver venstremenyen og velg mine data, klikk på listesymbolet på interessepunkter,
Klikk på listesymbolet ved rett kategori, velg meny (tre prikker) på rett punkt og «Gå til». Da
flytter kartet seg og viser valgt punkt i senter.

Bruke et interessepunkt





Bare ett interessepunkt kan være valgt og det er markert med hvit ring rundt den blå prikken,
og da kommer menyen for dette punktet opp. Den menyen kan frigis fra punktet (klikk på
tegnestiften i menyen) slik at den viser i skjermen selv om punktet er utenfor.
Klikk på skjermen på et sted uten interessepunkt så er ingen punkt valgt lenger. Hvis ingen
interessepunkt er valgt, så vises ingen punkt-meny heller.
Klikk på menysymbol (tre prikker) i punktmeny for å få opp hva du kan gjøre med punktet.
Mest vanlig er:
o Veibeskrivelse hit. Da tegnes en blå stripe fra din posisjon til det valgte
interessepunktet. Den kan fjernes ved å holde lenge på et sted på den blå stripen og
gå inn på menyen som kommer opp og velge «slette veibeskrivelse»
o Naviger til. Da tegnes en rett grønn strek rett fra din posisjon til valgt interessepunkt.
Når du begynner å gå så vi din posisjon oppdatere seg (blå ring vil flytte seg på
kartet) og grønn strek vil hele tiden peke mot målet. En sort strek vil komme til syne
og vise hvilken retning du går. Ved å orientere kartet slik at sort strek peker den
veien du går, så vil grønn strek vise retningen mot målet. Nede til venstre på kartet
vil du kunne se avstand og kompasskurs (i grader) til målet. For å avslutte navigering
(fjerne den grønne streken) så må du velge et nytt punkt og navigere dit, eller gå inn
på interessepunktet du navigerer til og gå inn på menyen og velge avslutt navigering.
o Flytt, rediger, skjul og slett er også nyttige valg her.

Finn en adresse
1.
2.
3.
4.

Velg førstørrelsesglasset
Skriv inn en adresse
Velg eventuelt mellom ulike treff
Klikk «Gå til», eller «Lag Waypoint» (som betyr lag interessepunkt), eller lag veibeskrivelse.

Innstillinger
Gå gjennom «Innstillinger» i venstremenyen en gang du har god tid. Mange fine settinger der som du
setter en gang for alle.

