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 dpWebmap 

 dpWebmap  är en webbapplikation för att visa och tillgängliggöra kart- och nätinformation 
 på ett lättillgängligt sätt för en bredare användargrupp. dpWebmap är anpassad för mobil 
 användning. Gränssnittet är utformat på ett sådant sätt att den anpassar sig beroende på 
 vilken typ av enhet som används. Detta ger funktioner som fungerar oberoende av 
 webbläsare och enhet. 

 dpWebmap används främst till att visa informationen, som hittas med hjälp av en väl 
 utvecklad sökfunktion eller genom att markera objekt i kartan. För att redigera, uppdatera 
 och spara information används moduler som är kopplade till dpWebmap, till exempel 
 Organizer, Operator och Maintainer. Det finns även stöd för att arbeta offline. 

 Funktioner 

 ●  Möjligt att får kartan att följa GPS-positionen. 

 ●  Se information från produkterna dpCom, dpPower, dpHeating, dpGas 
 och dpWater i webbläsare i datorer och mobila enheter. 

 ●  Söka information kopplad till kartor, såsom nät, adresser och objekt. 

 ●  Se attribut om objekt som verksamheten lagt upp i systemet. 

 ●  Rita linjer och polygoner, samt skriv texter med fri grafik. 

 Fördelar 

 ●  Lättanvänt och intuitivt användargränssnitt. 

 ●  Direkt tillgång till de senaste uppdateringarna för till exempel kartor och 
 attributdata. 

 ●  Enkelt att ge information till större användargrupper, till exempel 
 entreprenörer. 



 I dpWebmap går det att söka efter objekt och annan information, så som fastigheter eller 
 adresser. Dessa, och attribut kopplade till dem, visas i kartan. Med hjälp av GPS följs 
 positionen i kartan. Det finns även möjlighet att växla mellan olika bakgrundskartor eller 
 ortofoton. 

 Säkerhet 

 Tillgänglighet och säkerhet är oftast motsägelsefulla, men detta är väl adresserat i 
 dpWebmap. Inloggning kan ske med lösenord eller OpenID connect. För att höja säkerheten 
 är det även möjligt att kräva till exempel tvåfaktorsautentisering eller automatisk 
 utloggning efter inaktivitet. Ska dpWebmap vara tillgängligt publikt används med fördel en 
 extern webbserver för att separera den interna miljön med den publika. 

 Systemkrav 

 Produkt 

 Någon av: 

 ●  dpCom 
 ●  dpPower 
 ●  dpHeating 
 ●  dpGas 
 ●  dpWater 

 Vill du veta mer? 

 Mejla  sales@digpro.se  och boka en demo med en av våra  ingenjörer, eller läs mer på  digpro.com  . 
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