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1.1

Översikt
I pcSKOGs app kan du se din skogsbruksplan i smartphone och surfplatta.
Besparingsskogen publicerar planen till Planhotellet, som är en typ av molntjänst. Från
planhotellet hämtar du planen till appen i din telefon.
Du kan se skogsbruksplanens karta och information om de olika avdelningarna. Om din enhet
har GPS-funktion kan du i realtid se var du är, och spela in spår vartefter du rör dig i terrängen.
Anteckningar kan skapas i appen form av symboler, linjer, eller ytor, som k an kompletteras.
med text och med ett foto. Anteckningarna kan göras tillgängliga för Besparingsskogen för att
användas tex vid ajourhållning av din plan.
I appen har du även tillgång till karttjänster från bland annat Skogsstyrelsen och Lantmäteriet.
När Besparingsskogen publicerar din plan till planhotellet skapas ditt konto. Samtidigt skickas
användarnamn och lösenord till den eller de e-postadresser som du lämnat i samband med
beställningen.
Samma inloggningsuppgifter kan användas av flera personer, eller så kan Besparingsskogen
lägga upp separata användare. Kontakta din Besparingsskog om det ska läggas upp fler
användare i planen.
Appen laddas ner från Appstore

eller Google play

.
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Logga in

När appen startas, visas välkomstskärmen. Denna kan gömmas undan när du så vill.

Anslut till planhotell: Anslut till planhotellet genom att logga in med dina kontouppgifter. Där ser du
vilka planer som finns nedladdade och vilka som kan laddas ner.
Mina planer: Öppnar en meny som visar de planer som är nedladdade till appen. För detta behövs
ingen inloggning.
Återgå till senaste läge: Om du använt appen förut så visas den skärmbild du sist hade.
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Anslut till planhotell

Ange dina kontouppgifter och tryck på Logga in.

Här ser du vilken e-postadress som används, samt hur länge din licens är giltig.
Du ser också vilka planer som finns på planhotellet och vilka av dem som är hämtade eller ur synk.
Tryck på molnsymbolen för att hämta planen.
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Tryck på bakåtpilen för att komma till kartan

I appens huvudfönster syns den valda planens karta samt meny och funktionsknappar.
Zoomning sker med 2 fingrar. Inåt för att zooma ut, och utåt för att zooma in. Zoomning kan också
ske med hjälp av zoomknapparna.
Panorering sker med 1 finger/penna.
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Hämta plan till app
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på Planhotell.

Om du redan loggat in kommer du till planhotellet direkt. Se annars avsnittet "Översikt".
Tryck på molnsymbolen för planen du vill hämta.
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Nu är planen hämtad till enheten.
Tryck på bakåtpilen för att komma till kartan.
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Visa planuppgifter
För att komma åt uppgifterna i planen trycker du på den avdelning du är intresserad av.

Översiktlig info visas nederst på skärmen
För att se den fullständiga avdelningsinformationen, sätt fingret någonstans i tabellen och svajpa
uppåt. Eller tryck på informationssymbolen.
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Avdelningsinformationen är inordnad i rubriker. Du kan trycka på en rubrik direkt, eller använda
pilarna för att stega dig igenom.

När du är färdig, tryck på bakåtpilen.
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på planens namn.
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En meny visas med olika funktioner kopplade till planen.

Planstart: Visar planens aktuella planstartsdatum. (den tidpunkt som volymer och övriga data gäller
för)
Zooma till plan: Zoomar in planens alla delar i kartvyn.
Avdelningar: Visar en lista med planens alla avdelningar. Dessa är tryckbara och zoomar in den
avdelning vars hektarruta du trycker på.

Rapport: Visar planrapporten med planens sammanställningar mm.
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Planinställningar: Möjliggör ändring av planens inställningar.

Ändringsstatus: Visar planens synkstatus gentemot planhotellet.
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Kartinställningar
En mängd olika kartinställningsmöjligheter finns.
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på Kartinställningar.

I fliken Tema kan olika teman ställas in, utseende på linjer, visa texter, symboler och anteckningar
mm.
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I fliken Externa teman kan flygbilder mm som sparats med planen, tändas och släckas.

Karttjänster (Se avsnittet Karttjänster)
Teckenförklaring
Visar de olika temafärgernas betydelse
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Karttjänster
Ett antal karttjänster finns att tillgå i appen. Observera att dessa kräver internetaccess.
Karttjänsterna finns dels i en snabbmeny, där de vanligaste finns för snabb åtkomst. Och dels under
kartinställningar.
Tryck på ikonen för att öppna listan.

Kartor väljs genom att klicka på respektive knapp. Kartor med glid-knapp kan visas ovanpå annan
karta.
För att helt stänga av karttjänsterna, tryck av Använd karttjänster.

Karttjänstikonen byts då till.

För att komma åt samtliga karttjänster, tryck på Huvudmenyn.
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Tryck på Kartinställningar.

Tryck på antingen Karttjänster eller SKS.

© 2021 pcSKOG AB

14

15

pcSKOG Dokumentation

Välj den karttjänst som ska visas. Tryck sedan på bakåtpilen för att komma till kartan
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GPS
Aktivera GPS:en genom att trycka på ikonen.
GPS inaktiv.

GPS aktiv.

När gps:en är aktiv visas en knapp som möjliggör inspelning av spår. Tryck på knappen för att starta
spårningen.
Tryck på knappen igen för att stoppa spårningen

Vid stoppad spårning visas en dialog där spåret kan sparas

Inställningar
Tryck på Huvudmenyn.
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I huvudmenyn finns Platsinställningar samt Spårlogg.

Platsinställningar
Min. förflyttning (m): Anger hur många meter man behöver förflytta sig innan en ny spårpunkt
registreras.
Noggrannhet (m): Anger hur stor positionens feltolerans ska vara för att anses vara en fix position.
Centrera karta (om utanför): Centrerar kartbilden kring GPS:ens position.
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Spårlogg
Alla sparade spår listas.
Tryck på spåren för att visa eller inte visa dem i kartan. Tryck på krysset för att radera spåret.

Ladda upp spår till planhotellet.
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på Planhotell.
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Tryck på Ladda upp.

Tryck på Spårloggar.
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Anteckningar
Skapa en anteckning
Tryck på knappen för Anteckningar. Denna knapp visas från skala 1:30 000.

Tre typer av anteckningar kan skapas. Symbol, Linje och Yta. Tryck på den typ av anteckning du
vill skapa.

Positionen för en symbol, eller brytpunkter i en linje eller yta, kan bestämmas genom att trycka i
kartan. Positionen kan även anges med hjälp av GPS:en.
Symbol
Tryck i kartan där du vill att symbolen ska skapas.

Fånga position med GPS
Om GPS:en är aktiv kan symbolens position bestämmas med hjälp av denna.
Tryck på hårkors-symbolen.

Symbolens position sätts till GPS:ens position.

Tryck på Lägg till.
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Bekräfta symbolens placering.

Eller ta bort den

Välj typ av symbol.
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Ett namn föreslås automatiskt beroende på symboltyp. Detta kan ändras. En kommentar kan också
anges samt en etikett. Tryck sedan på Högerpilen för att fortsätta.

Ett foto kan läggas till. Antingen direkt från kameran eller ifrån bildbiblioteket.

Bekräfta anteckningen genom att trycka på bocken.
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Ändra en anteckning
Tryck på anteckningen så att den markeras. En informationsruta öppnas nederst på skärmen.
Tryck på Ändra.

Guiden startas om och du kan välja position, symboltyp, rubrik etc.
Ta bort en anteckning
Tryck på anteckningen så att den markeras. En informationsruta öppnas nederst på skärmen.
Tryck på informationssymbolen.

Tryck på soptunnan.

Du får en fråga om anteckningen ska raderas.
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Skapa en linje
Tryck på Linje

Varje gång du trycker i kartvyn skapas en brytpunkt.

I verktygsraden längst ner finns verktyg för att stänga hela anteckningsredigeringen, ta bort hela
skissen, ta bort sist gjorda brytpunkt eller bekräfta linjen och gå vidare.
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Ändra brytpunkt
Om en brytpunkt hamnat fel, kan positionen för den justeras. Tryck på den brytpnkt som skall
ändras

Tryck och håll ned fingret på brytpunkten. Dra fingret till önskad position. Du kommer att märka att
hårkorset automatiskt placerar sig ovanför ditt finger. Detta är meningen och gör att du lättare ser var
brytpunkten ska placeras.
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När du släpper fingret ändras brytpunkten.

När du är klar, tryck på bocken för att bekräfta linjen.

De linjetyper som finns är

Efter detta kan du, precis som med punkter, lägga till etiketter, kommentarer och bilder.
Samma förfaringssätt gäller för ytor, med den skillnaden att det skapas en sluten yta.
De ytor som finns är
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Spara anteckningarna till planhotellet
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på Planhotell.

Tryck på Ladda upp.

Tryck på Anteckningar.

Anteckningarna uppladdade
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Mäta längd/areal
Tryck på Huvudmenyn.

Tryck på Mäta längd/areal.
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Tryck i kartan där du vill ha dina brytpunkter. Längden mäts vartefter.
Arealen mäts också i en tänkt sluten yta.

Tar bort senast gjorda brytpunkt.

Tar bort hela mätskissen.

Avslutar mätfunktionen.

Visar detaljerat information om mätpunkterna.
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Planens status
Beroende på om planen är uppdaterad eller förändrad så har den olika status för att visa vad som
hänt och vad nästa åtgärd borde vara. På sätt och vis kan man säga att det samtidigt kan finnas
minst 2 versioner av planen. 1 version på planhotellet och en eller flera versioner i appen/appar,
beroende på hur många som just den här planen publicerats till. Dessa versioner kan vara olika
eller exakt lika. Symbolerna talar om detta.

En sammanlänkad kedja betyder att planversionerna är lika. Symbolen kallas "Plan OK"

En bruten kedja med en varningstriangel betyder att planversionerna skiljer sig åt, den ena är
uppdaterad senare än den andra. Symbolen kan betyda 2 saker. Det kan bero på att någon gjort
anteckningar i appen som inte synkats in till planhotellet. Om så är fallet kommer en synkning av
avdelningsdata inte att räcka. Planen måste sparas i sin helhet. Symbolen kallas "Olika versioner
lokalt och på planhotellet.
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