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Skifteplan 
Brukerveiledning for sentralt kart 

 
Dette dokumentet baserer seg på Skifteplan versjon 1.41. Endringer i versjon 1.45 er beskrevet til 
slutt i dokumentet. Les igjennom hele dokumentet før du begynner. 
 
 
Opprette sentralt kart 
 
Modulen avansert kart gjør det mulig å lagre kartdataene for alle brukene på ett sentralt sted. Det 
er hensiktsmessig ved mange bruk og/eller store kartmengder. For rasterkart er det ikke mange 
kartbladene som skal til før kartmengden blir formidabel. Felles kartdata blir lagret på bruk med 
lagringsnummer 1 (dette nummeret er ikke det samme som kundenummer). I fortsettelsen blir 
dette bruket kalt ”kartbruket”.  
 
Kartbruket 
 
For å finne ut hvilket bruk som er kartbruket: 
 
1. Velg Fil | Brukerdata… fra menyen 
2. Trykk ”Veksle” knappen (øverst til venstre) for å se alle brukene i tabellvisning 
3. Finn fram til bruket der kolonnen ”Lager” har nr. 1. 
4. Noter ned nr. og navn på dette bruket 
 
Flytting av eksisterende bruk med lagringsnummer 1 
 
Vi anbefaler at det eksisterende kartbruket (lagringsnummer 1) flyttes til et annet 
lagringsnummer. Følgende framgangsmåte kan brukes for å gjøre det: 
 
1. Velg Fil | Sikkerhetskopiering… fra menyen 
2. Skriv inn for eksempel ”C:\WINPLAN.BAK” på der du vil plassere kopien 
3. Ta vekk krysset for hele databasen 
4. Velg kartbruket, som du fant ut i forrige beskrivelse 
5. Trykk ”OK” (Sikkerhetskopien blir nå laget) 
6. Velg Fil | Brukerdata… fra menyen 
7. Velg kartbruket 
8. Endre ”Nr.” på dette bruket til et ”Nr.” som er lett å huske, for eksempel ”9999” 
9. Endre navn på dette bruket til for eksempel ”Kart for alle bruk”. 
10. Velg Fil | Gjenoppretting… fra menyen 
11. Pass på at plasseringen av kopien stemmer med det du brukte i steg 2. 
12. Trykk ”Hent innhold” 
13. Trykk ”Ok”. 
14. Slett eventuelt fila som ble laget i steg 2 (med utforsker). 
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Lese inn kart på kartbruket 
 
For å lese inn kart på kartbruket: 
 
1. Velg kartbruket på normal måte med menyvalget ”Fil | Hent brukerdata…”. 
2. Lag nye kart og les inn kartdata på normal måte, som beskrevet i brukerveiledningen til 

Skifteplan 
 
Bruk av sentralt kart på et annet bruk 
 
For å bruke det sentrale kartet på et annet bruk: 
 
1. Velg bruket på normal måte med menyvalget ”Fil | Hent brukerdata…”. 
2. Velg Kart | Nytt… fra menyen 
3. Velg Kart | Egenskaper… fra menyen 
4. Trykk på knappen ”Avansert >>” 
5. Velg hvilket kart du vil koble deg til 
6. Trykk OK 
 
Du kan nå forstørre opp kun den delen som inneholder brukets kartdata. Deretter kan du trykke 
Normal knappen inn og ut en gang. Området for bruket er da låst når du kommer inn i kartet 
neste gang. 
 
 
Endringer i versjon 1.45 
 
I versjon 1.45 er det mulig å lagre kartdataene utenfor databasen til Skifteplan. Kartdataene blir 
da ikke med på sikkerhetskopien. Pass på at du har et tilfredsstillende sikkerhetskopieringssystem 
for mappa med kartdataene. 
 
Flytting av kartdata 
 
Ved flytting av kartdataene til en annen mappe blir dataene kun kopiert og tar derfor fortsatt opp 
plass i Skifteplan databasen. Dersom det ikke er ønskelig må alle kartene på kartbruket slettes før 
kartmappe blir satt med Skifteplan vedlikehold. For å flytte kartdataene fra kartbruket til en 
annen mappe gjør du følgende: 
 
1. Avslutt Skifteplan. 
2. Start programmet ”Skifteplan Vedlikehold”. I Win9x velger du ”Start | Programmer | 

Skifteplan | Skifteplan vedlikehold.  
3. Fyll inn riktig mappe for kartdataene. (Det er mulig å bruke bla igjennom og klikke på en TIF 

fil, som ligger i den riktige mappa.) 
4. Trykk ”Ok” 
5. Start Skifteplan 
6. Velg kartbruket, ”Kart for alle bruk”. Nødvendige kartfiler vil da bli kopiert til kartmappa. 
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Rasterkart på en felles sted for mange programmer 
 
Dersom du har mange rasterkart lagret på et felles sted for mange programmer anbefales følgende 
fremgangsmåte: 
 
1. Slett alle kartene på kartbruket. OBS! OBS! Sjekk at alle rasterfiler (*.TIF) er slettet i 

mappa \WINPLAN\DATA\1 før du går til neste steg. 
2. Kopier alle ”*.SOS” filer, som tilhørere rasterkartene, til en midlertidig mappe (ikke kopier 

*.TIF filene). 
3. Lag et nytt kart på kartbruket og les inn de midlertidige ”*.SOS” filene. 
4. Flytt kartdataene slik som beskrevet over og bruk mappa med rasterkartene som ny 

kartmappe i Skifteplan vedlikehold 
5. Slett de midlertidige ”*.SOS” filene. 
 
Ved å gjøre dette vil ikke rasterfilene (*.TIF) slettes fra kartmappa dersom et kart slettes fra 
kartbruket. 
 
Målestokk for rastervisning 
 
Under menyvalget Fil | Egenskaper… er det mulig å sette den målestokken der rasterkartene skal 
dukke opp. Med mange rasterkart er det viktig å sette denne til en ”fornuftig” verdi slik at det 
ikke tar veldig lang tid å tegne opp kartet. Den aktuelle målestokken kartet har står nederst på 
statuslinja når et kart er tegnet opp. 
 


