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Har du brug for at kunne opdatere dit GIS-system direkte 

fra et mobilt device, når du er i marken? Intergraph Mobile 

MapWorks er et praktisk værktøj rettet mod blandt andre 

lokale myndigheder, transportmyndigheder, forsyningsvirk-

somheder telekommunikationsvirksomheder. Med app’en kan 

du se, redigere, validere og opdatere din virksomheds GIS-

data fra marken i realtid.

Mobile MapWorks kan downloades som app til IOS- eller 

Android-styresystemet og er nem at konfigurere. Nogle af 

fordelene ved app’en er hurtig navigering og kortvisning med 

angivelse af nøjagtig GPS-position. Du kan også søge efter 

elementer baseret på attributter.

Mobile MapWorks har en enkel brugergrænseflade og 

anvender OGC®-webtjenester. Det betyder, at app’en er 

kompatibel med alle GIS-platforme på markedet, og du kan 

arbejde direkte i din egen database uden datakonvertering, 

synkronisering eller unødige mellemlagre. Med den åbne arki-

tektur vil alle opdate-ringer være tilgængelige med det samme 

i alle GIS-platforme på desktop, internet eller mobilt udstyr.

Fordele

Nem at sætte op og bruge
Mobile MapWorks er nem at konfigurere til forskellige formål. 

App’ens enkle og intuitive brugergrænseflade kræver næsten 

ingen introduktion, så produktiviteten er høj selv hos nye 

brugere.

Større nøjagtighed
Mobile MapWorks hjælper dig med at inddrage viden fra 

medarbejdere i marken, så du dermed sikrer, at dine GIS-data 

afspejler forholdene i virkelighedens verden. Brugere kan nemt 

kontrollere opdateringsrettigheder, så flere ansatte kan tage 

del i opdateringsarbejdet.

Respons i realtid
Takket være den hurtige navigering og kortvisning kan med- 

arbejdere fange og redigere geodata i realtid.  Databasen op-

dateres on the fly – import, eksport eller konvertering af data 

er overflødigt. Medarbejdere kan oprette inspektionsrapporter 

i marken, efterhånden som dataene redigeres.

En fleksibel løsning
Selvom Mobile MapWorks oprindeligt blev udviklet for at 

imødekomme kommuners og forsyningsvirksomheders behov, 

er det en fleksibel løsning, der ikke er låst til en bestemt 

arbejdsgang. Brugergrænsefladen kan nemt konfigureres til en 

bred vifte af formål. 
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hvor kan den bruges?
Mobile MapWorks kan nemt tilpasses til behovene og 

arbejdsgangene i din organisation. Kommuner og forsynings-

virksomheder bruger Intergraph Mobile MapWorks til at 

registrere fx:

•	Skraldespande

•	Vejskilte

•	Stoppesteder

•	Grønne områder

•	Trafiklys

sådan vIrker det
Mobile MapWorks fås til iOS- og Android-tablets. Tilgang til 

GIS-data og funktionalitet konfigureres på basis af bruger-

roller for at sikre virksomhedens data og deres integritet. Alle 

ændringer foretaget i marken sendes via 3G, 4G eller wi-fi til 

GIS-databasen gennem WMS og WFS-T. Opdateringerne 

sendes derefter retur til medarbejderens device gennem de 

samme OGC-tjenester.

krav
Mobile MapWorks kan implementeres hos alle med en OGC-

kompatibel GIS-infrastruktur, der virker med WMS og WFS. 

Hvis din infrastruktur ikke understøtter disse grænseflader, kan 

Intergraph levere en løsning, der gør.
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Intergraph Danmark leverer software, rådgivning og undervisning inden for ledningsregistre-

ring, digital forvaltning og beredskab. 

Intergraph udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat og kommuner og forsynings-

virksomheder samt disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i kontrolrum. 

Intergraph Danmark tilbyder desuden en række brancheløsninger, der er specielt udviklet 

til det danske marked. Intergraphs produkter anvendes på mange platforme og fås som fx 

desktop-GIS, WebGIS og apps til smartphones og tablets.

GIS (Geografiske InformationsSystemer) bruges til at analysere og vise geodata som 

digitale kort, der giver overblik og viden, som gør det muligt at træffe bedre og hurtigere 

beslutninger i forhold til planlægning, drift og udførelse.

Intergraph Danmark er en del af Hexagon-koncernen, som også omfatter Leica 

GeoSystems.
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