
 
 

Vejledning til GIS4Mobile 
 

Indledning 
Dette er version 2 af den samlede vejledning til GIS4Mobile, som gennemgår opsætning og brug af  

systemets dele. 

GIS4Mobile har gennemgået en udvikling hvor der er tilkommet mange ny funktioner: 

• Fokus på produktivitet (flere funktioner) 

• Fokus på deling mellem brugere. 

• Nye funktioner 

• Tildeling af flere tilstande 

 

I dette dokument gennemgås systemet med opsætning etc. 

Kortfattet beskrivelse 
GIS4Mobile er en platform for mobil data-indsamling. 

GIS4Mobile omfatter en app der installeres på en tablet eller mobil-telefon.  

Denne app kommunikerer med GIS4Mobiles webservice, hvorfra den henter opsætninger og hvori den 

gemmer og henter de kortdata der vises og skabes. 

Med henblik på at konfigurere GIS4Mobile systemet til den ønskede brug er det således nødvendigt at 

forstå de 3 dele: 

• Opsætning af database 

• Design af brugerprofil 

• Brug af GIS4Mobile app’en. 

 

I alle funktioner skal der anvendes brugernavn/password som udleveres fra GIS4Mobile. 

En nem indgang til de relevante admin-sider er via http://gis4mobile.dk/kontrolpanel-support/ 

 

 hvor der er links til de relevante funktioner. 

Opsætning af databasen 
Websiden tilgås med denne url: https://admin.gis4mobile.com/ 

Opmærksomheden henledes på at det også er muligt at oprette tabeller i database via GeoSync 

programmets funktion Tools->Publish GIS data. 

http://gis4mobile.dk/kontrolpanel-support/
https://admin.gis4mobile.com/


 
 

 

Her indtastes det login der er udleveret fra GIS4Mobile. 

Så opnås adgang: 

 

Her ses listen med de tabeller der findes (Layers) or de brugernavne der er oprettet (Users) 

Vi gennemgår her hvordan en tabel oprettes. Klik på AddLayer. 

  



 
 

Opret tabel (Add Layer) 
 

Her er vinduet hvor vi oprette en tabel. 

 

Vi har indtastet navnet ”Opgaver” og valgt geometri typen ”Point”. 

Dele af GIS4Mobile systemet er designet til at understøtte 1 geometritype pr tabel – derfor: vælg kun 1 

geometritype. 

Vi har tilføjet 2 feltnavne til tabellen, ”OpgaveType” og ”Prioritet”. 

Flere felter tilføjes med knappen Add custom field 

Felter kan være af de 4 typer:   

 

String Kan indeholde vilkårlig tekst   

Integer Heltal Kræver at brugerne indtaster et 
heltal. 

Yes / No Sand/falsk værdi, hvor brugeren 
typisk vælger en tilstand til/fra 

Vises normalt for brugeren som 
et afkrydsningsfelt (checkbox) 

Date and Time Dato/tid  

 

Nederst ses deletion trigger. 

Her kan det defineres at en bestemt værdi i et bestemt felt bevirker at en registrering slettes. 

Det er muligt at ændre strukturen for en eksisterende tabel, rækkefølge af felter, feltnavn og type etc. 



 
 

Det gøres via Edit knappen: 

 

I forbindelse med editering af en tabel tilrådes det at udføre 1 ændring ad gangen og klikke på Save for hver 

ændring. 

 

Det tilrådes at strukturen ikke ændres da det kan forstyrre synkroniseringen i GIS4Mobile data. 

Tilknyt brugere til tabel 
Klik på brugernavnet 

 

Her tildeles brugeren rettigheder til de enkelte tabeller: 

 

Brugeren skal have alle 3 rettigheder aktiveret. 



 
 

Der kan oprettes flere brugere hvis organisationen ønsker at begrænse hvilke brugere der har adgang til 

hvad. 

 

 

  



 
 

Brugerprofiler 
GIS4Mobile app’en skal hente en brugerprofil, som definerer hvordan data vises og hvordan data 

indsamles. 

En brugerprofil definerer hvilke tabeller en guive bruger skal have adgang til, samt hvilke rettigheder der 

skal være gældende (rette / slette / tilføje). 

Brugerprofiler oprettes og tilpasses med et webbaseret værktøj, som tilgås her: 

https://config.gis4mobile.com/login.aspx 

 

Indtast loginnavn og adgangskode og klik på login. Vinduet skifter: 

 

https://config.gis4mobile.com/login.aspx


 
 

Her er 3 faner: Firma detaljer, Profiler og Manager. Opmærksomheden henledes iøvrigt på træ-menuen i 

venstre side, hvor der let fås overblik over oprettede profiler. Klik i træmenuen for at gå til en bestemt 

profil. 

 

Firma detaljer 

 

Under Firma detaljer indtastes mail-adresse mv. 

Der er desuden mulighed for at få et overblik over hvilke profiler der benyttes mest, og mængden af data i 

de oprettede tabeller. 

  



 
 

Opret profil - Kopier & slet. 

 

 

I den viste menu kan der oprettes en ny profil. Indtast navn og kodeord, og klik på Opret 

Derudover er der mulighed for at slette og kopiere en eksisterende profil: 

 

  



 
 

Manager 
Under fanen Manager er der mulighed for at dele opsætninger med andre organisationer. 

Tanken er at en bruger som f.eks har oprettet en velfungerende opsætning til f.eks registrering af invassive 

arter, kan gemme denne opsætning, så den er tilgængelig for andre brugere. 

Tilsvarende kan man se hvilke opsætninger der er gemt af andre, og vælge at starte med en eksisterende 

opsætning, som så evt. kan tilpasses efterfølgende. 

Gem opsætning 
Når en opsætning deles berøres indsamlede data ikke. 

 

Her er vinduet til at gemme en konfiguration. Brugeren skal vælge hvilken profil, samt hvilket tema der 

gemmes. Der kan tilknyttes en kommentar. 

Hvis knappen ”Share with community” markers vil andre organisationer kunne se den gemte opsætning. 

Ellers er det kun din egen organisation der kan se den. 

  



 
 

Import opsætning 
En gemt opsætning importeres i en eksisterende brugerprofil. 

 

I funktionen Import config skal der vælges en gemt opsætning. 

Det oplyses (med rødt) om den nødvendige tabel allerede eksisterer – i så fald kan der blive tilføjet nogle 

felter. 

 

  



 
 

Profil detaljer 
 

 

Profilen kan på mobilen hentes med det viste brugernavn og kodeord (slettet). Se iøvrigt: 

Velkomst Indtast en besked som brugeren ser, og dermed ved hvilken profil der er valgt. 

Link to help Indtast evt en URL (startende med http) til en side på jeres website, som giver 
brugeren instrukser. 

Info-på-stedet Vælg om brugeren skal have denne funktion, som giver mulighed for at se 
oplysninger om et specifikt sted. Funktionen beskrives sidst i denne 
vejledning. 

Multi-edit Giver brugeren mulighed for at redigere mere en 1 objekt ad gangen. 

Save+get Giver brugeren mulighed for at gemme et sæt indtastede data, med henblik 
på at hente det frem senere. 

Link to route guide Vil vise en knap der åbner mobilens navigations program. 

  

Max brugere En virksomhed har et loft over samtidige brugere, og her kan det defineres 
hvormange brugere der må bruge en bestemt profil. 

Brugte licenser Her ses antal brugte licenser. Når max-antal brugere er nået kan ikke flere 
mobile brugere benytte profilen. 
Tælleren kan nulstilles med knappen Reset Licenses 

Beskrivelse Administratorens beskrivelse af profilen. 

Gem Benyt GEM knappen for at gemme dine valg. 

  

 



 
 

Profilens kort 

 

Til en brugerprofil er knyttet nogle baggrundskort. 

Her vælges hvilke kort der skal vises – alle har adgang til nogle frit tilgængelige kort. 

Der kan også defineres adgang til WMS-baggrundskort via WMS setup. 

Af de valgte kort skal der vælges et standard kort. 



 
 

Profilens temaer 

 

Her vælges hvilke tabeller fra databasen som skal være tilgængelige i denne profil. Her benævnes det 

Temaer. 

Listen til højre viser de temaer som den aktuelle bruger har adgang til – og listen til venstre viser de temaer 

som er valgt til denne profil. 

Her vælges også hvilket tema der er standardtema, hvilket er relevant hvis en brugerprofil giver mulighed 

for at arbejde med flere temaer. 

I status-linien i GIS4Mobile app’en ses hvilket tema der er aktivt til registrering. 

Klik på knappen Se/ret tema for at gå videre. 

  



 
 

Tema detaljer 

 

Her indstilles parametre vedrørende det valgte tema: 

Titel på enhed Her kan vælges en anden titel. 

Geometri Her vælges hvilken type geometri der skal kunne 
indsamles til det pågældende tema. 

Max zoom For at begrænse belastningen på mobile enheder 
kan det her defineres at temaets data kun vises 
under et bestemt zoom. 
I status-linien på GIS4Mobile app ses den aktuelle 
zoom. 

Vis som standard Her vælges om temaets data vises eller skjules når 
brugeren starter GIS4Mobile-app. 
Vis kort-knappen på GIS4Mobile-app kan brugeren 
vælge at tænde/slukke for data. 

  

Bruger kan opdatere position Her bestemmes om brugeren via GIS4Mobile-app 
skal have lov til at flytte eksisterende 
registreringer. 

Benyt GPS når nyt punkt registreres Bevirker at app’en vil benytte GPS koordinaten. I 
modsat fald kan brugeren selv bestemme 
positionen. 

Tillad kun at editere i nærheden af GPS Bevirker at brugeren skal stå max 50 meter fra det 
objekt der editeres. 



 
 

Bruger kan rette data Her bestemmes om brugeren via GIS4Mobile-app 
skal have lov til at rette eksisterende data. 

Tillad bruger at slette POI’s Her bestemmes om brugeren skal have lov til at 
slette eksisterende registreringer. 

Bruger kan tilføje foto Her bestemmes om brugeren har lov at tilknytte 
fotos 

Max antal fotos Her angives antal fotos der kan tilføjes. 

Print date on photo Her kan det vælges om dato og tidspunkt påføres 
billeder, så det altid kan ses hvornår billedet er 
taget. 

 

  



 
 

Temaets attributter 

 

Her ses de felter som kan anvendes til indsamling af attributter på det pågældende tema.  

I feltet markeret med grønt defineres hvorledes brugeren ser de pågældende felter. 

Afkrydsningsfeltet ”Remember input” bestemmer om brugerens valg huskes, og foreslås som default værdi 

ved næste registrering. 

De forskellige typer er: 

Not Used Feltet vises ikke på mobil enhed, 
og kan ikke indsamles. 

 

TextBox Brugeren kan indtaste tekst. 
Hvis typen er integer kan der kun 
indtastes tal. 
Hvis typen er dato vises en 
datovælger 

 

TextBox req Et tekstfelt som SKAL udfyldes.  

Dropdown list Brugeren får en valg-menu hvor 
der kun kan vælges mellem de 
mulige værdier. 
Det er muligt at opdele i 2 
dropdownlister, ved at benytte 
en skråstreg / i titel, og 
tilsvarende en skråstreg i alle 

 



 
 

Text i dropdownlisten. 

Dropdown multi Brugeren får en menu hvor 0 
eller flere muligheder kan 
vælges. Der registreres en 
tekststreng med semikolon 
mellem hver valgt værdi. 

 

Phone time Feltet opdateres automatisk med 
det aktuelle tidspunkt på 
mobilen. 

 

Set Today Button Feltet er readonly, og der er en 
knap med teksten ”Dags dato”. 
Når knappen klikkes sættes feltet 
til det aktuelle tidspunkt på 
mobilen. 

 

Readonly Data vises for brugeren men kan 
ikke ændres. 

 

Checkbox Afkrydsnings felt  

Hidden Data findes på mobilen, men 
vises ikke. Der kan tildeles en 
defaultværdi som registreres når 
nye punkter registreres. 

 

 

Her gennemgås hvordan opsætningen foretages med eksempler. 

  



 
 

TextBox 

 

En TextBox er et felt hvor brugeren kan indtaste data. Læg mærke til at datatypen og længden er beskrevet.  

 

Herover ses en TextBox. 

Hvis TextBox’en er tilknyttet et felt af typen datetime ser det således ud: 

 

  



 
 

Dropdown 

 

Dropdown listen indeholder en text som vises for brugeren og en værdi som lagres. 

På mobilen ser det således ud: 

 

Hvis dropdown-listen er tilknyttet et felt af typen integer SKAL alle værdier være numeriske og der bør 

være tilknyttet en default værdi. 

Hvis vi ønsker at lave listen om til Type/Undertype dropdown ser det således ud (der skal findes en 

skråstreg i både title feltet og i alle valgmulighederne i listen): 

 

 



 
 

 

Først vælges type… 

 

Og derefter vælges undertype. 

  



 
 

Phone time / Set Today Button 
 

 

Her er et felt af typen dateTime. 

Her kan benyttes typen PhoneTime – det bevirker at feltet altid udfyldes med mobilens tidspunkt: 

 

Men der kan også anvendes typen ”Set Today Button”. Det ser således ud: 

 

Når brugeren har udført tilsyn klikkes på knappen ”Dags dato” og feltet opdateres. 

  



 
 

CheckBox 

 

Her er feltet af type boolean (det betyder sand/falsk) altså et felt der kun kan have 2 værdier. 

Her benyttes en checkbox (afkrydsningsfelt). 

 

 

 

 

  



 
 

Temaets farver 
Vi kan definere hvorledes objekterne vises på mobilen, dvs farve mv. 

 

Der kan defineres en default farve, og der kan også defineres flere attributter som benyttes til at sætte 

farven. 

Her er valgt attributten Prioritet. 

Vi har defineret en dropdown til dette felt – derfor er det let at vælge de tilgængelige værdier. 

Når der er valgt en værdi og en farve klikkes på Gem række. 

Sådan ser det ud når det er udfyldt: 

 

De 3 mulige værdier for Prioritet resulterer i hver sin farve, men hvis Godkendt=true vil den altid vises som 

grøn. 



 
 

Labels 

 

Labels vil blive vist på objekterne når zoom graden er under det valgte. 

  



 
 

SQL Filter 
Her kan der opsættes et filter som begrænser hvilke registreringer denne profil ser. 

Behovet opstår hvis en bruger kun skal se et udsnit af de registrerede data. 

 

Her er der opstillet et filter som sikrer at kun de listede element typer vises for den pågældende bruger. 

Liste / opgaveliste 

 

Listview opsættes ved at vælge attribut, og klikke på Add knappen – i den linie som oplysningen ønskes vist. 

En liste kan max indeholde 100 derfor er det tilrådeliget at kombinere med et SQL-filter. 

 

Her vises et listview i app’en. 

  



 
 

Alarm 
Med alarm funktionen er det muligt at få app’en til at advare når du nærmer dig et punkt fra dette lag. 

 

Auto start betyder at alarm-funktionen altid vil være startet når GIS4Mobile app’en kører. Alternativt skal 

brugeren starte funktionen i app’en.  



 
 

 

Specielle funktioner 
 

Farver efter serviceintervaller 
GIS4Mobile understøtter farve-symboler efter serviceintervaller. 

Det vil sige at det er muligt at vise punkter med f.eks rødt, hvis servicedatoen er overskredet. 

Måden det løses på er at opsætte farve-visningen således: 

 

Funktionen er baseret på at der registreres en dato hver gang udstyret serviceres. Datoen kan enten 

opdateres automatisk ved hjælp af PhoneTime feltet eller manuelt ved hjælp af Dags Dato feltet. (Se 

afsnitte om attribut-definitioner). 

Desuden skal der være registreret et serviceinterval (antal dage mellem hvert service). 

Funktionen gør så det at den tager tidspunktet for sidste service + serviceinterval og sammenligner det 

med den aktuelle dato, og dette danner grundlag for farve-symboliseringen. 

Når udstyret serviceres skal brugeren så ind i GIS4Mobile og klikke på punktet på kortet, og her skal det 

sikres at servicedatoen opdateres (enten sker det automatisk eller også skal der klikkes på en knap med 

teksten ”Dags Dato”. 

 

Opsætning af WMS 
I WMS opsætningen er fremgangsmåden at der skal indsættes en URL til tjenestens capabilities. 

Så vises en liste med layers, og her skal det/de ønskede layers markeres. 

Opmærksomheden henledes på at kun de layers der understøtter et af følgende koordinatsystemer kan 

vælges. 

Cache funktionen 
Cache funktionen er en vigtig del af GIS4Mobile app’en. 

Det gør det muligt at arbejde hvor der ikke er mobil dækning, idet funktionen henter data over på 

iPad/tablet, til brug i offline situationer. Når vi taler om cache mener vi primært baggrundskortet. De data 

der kan arbejdes med lagres også på enheden, men det styres internt i GIS4Mobile app’en. 

Der er 2 måder hvorpå kortdata kan caches på enheden. 

• Enten overføres data til enheden via tilslutning til en computer og brug af specialprogram. 

• Eller data caches på enheden ved at den henter data over.  

Enheden henter kortdata, og lagrer disse, til hurtig efterfølgende adgang, men den benyttes. Det vil sige når 

brugeren kigger på kortene, og panorerer og zoomer vil enheden løbende gemme da data der vises. 

Men GIS4Mobile har også en funktion hvor data for et større område kan overføres automatisk, den startes 

ved at vælg Cache funktionen i menuen. 



 
 

I Cache vinduet skal følgende vælges: 

1. Hvilket baggrundskort ønskes cachet? 

2. Zoom-grad (fra - til). Her foreslå programmet som udgangspunkt det aktuelle zoomniveau i venstre 

side, og 18 i højre side. Med det valg vil et område på 1x1 KM fylde ca 1Mb på enheden. 

 

Det er også muligt at tvingen enheden til at hente alle brugerdata. 

 

  



 
 

 

GIS4Mobile App Vejledning 
 

Appen installeres fra  Apple Store eller Google Play, og startes som ethvert andet program.  

På loginskærmen indtastes det udleverede password, som administratoren opretter i 

profiladministratorvinduet, se vejledning herfor.  

 

Brugernavn-password skal ved normalt brug kun indtastes første gang programmet startes op, Appen 

husker brugernavn og password, og andre indstillinger der foretages.  

Billedstørrelse: Her vælges hvilken opløsning billeder skal gemmes med, jo større opløsning, des højere 

filstørrelse, og større mændge datatrafik.  

Engelsk/Dansk knapperne giver mulighed for at vælge det sprog der foretrækkes.  

Show Statusbar: Her vælges om der skal vises en statusbar med zoomniveau og info om hvilket tema/lag 

der er registreres i.  

Clear Cache:  bruges til at slette al midrlitidig information appen har lagret. 

Efter indtastning og valg klikkes på OK øverst til venstre, alternativt Cancel øverst til venstre.  

 

 

 

Efter login vises hovedskærmbilledet: 



 
 

 

På hovedskærmen er der flere muligheder:  

• Der zoomes ind/ud med to fingre, eller knappen øverst til højre.  

• Der panoreres i kortet med en finger.  

• Ved at pege på et punkt åbnes registreringsmenuen, og punktets attributter kan ses og editeres.  

 

Knapper:  
 

 
Sync: Appen synkroniserer automatisk ca. hvert andet minut, men brugeren kan synkronisere straks ved at 

klikke på Sync knappen.  

 

   
GPS: Zoomer brugerens position på kortet. Hvis GPS ikke er tændt på den mobile enhed vil der komme en 

fejlmedelelse.  

 

  
Kortmenu 

Knappen med kortet viser en menu med de lag/temaer der er tilknyttet brugerprofilen.  

Øverst vises de specifikke datalag, og der kan vælges hvilke der skal vises, kolonnen til højre,  

Og med markering i venstre kolonne kan vælges hvilket lag der rettes i .  



 
 

 
Nederste halvdel af menuen viser de tilknyttede baggrundskort, og der kan vælges hvilket der ønskes vist.  

Alle brugere har adgang til standard Google maps, og der kan være opsat adgang til WMSkort såsom 

matrikelkort, andre ortofotos osv. 

Klik på OK i øverste højre hjørne for at vende tilbage til hovedskærmen 

 

  



 
 

    
Registrering af nyt punkt 

Her åbnes menuen der er opsat til hvert lag/tema, og et nyt punkt kan registreres de de tilgængelige 

attributter. Der kan tages og vedlægges fotos ved at klikke på Plus-knappen. Telefonen eget kamera 

program kommer og billedet kjnyttes til det gemte punkt. Der kan tilknyttes flere billeder, hvis 

administratoren har givet tilladelse til det.  

 
 

 Settings 

Under settingsmenuer er der følgende valgmuligheder, på nogen brugerprofiler kan visse muligheder være 

slået fra, og vises derfor ikke.  

Indstillinger: Herunder kan der logges ind med andet brugernavn 

Klik for info: Efter klik på denne menu kan der klikkes på kortet, og der informationer på det valgte punkt 

søges op på google og øvrige tilmeldte databaser.  

Følg GPS: Aktiverer tracking, så der løbende panoreres til aktuel position. Funktionen er kaktiveret når der 

er flueben ved linien.  

Mål: Aktiverer menuen til at måle i kort.  

Cache: Under cache menuen kan der arbejdes med de data som GIS4Mobile gemmer i lokal hukommelse.  

Søgning: Viser et søgefelt hvor geografiske lokationer, adresser mv kan søges , og kortet panoreres 

derefter.  

  



 
 

 

Settings menuen 

 
 

Indstillinger:  

 
Login siden er den samme som vises første gang programmet startes.  

Billedstørrelsen vælges , og det er sådan at jo større billedopløsning , des større datamængde skal oploades 

over dataforbindelsen.  



 
 

”Vis statuslinie”  - her vælges om statuslinien ønskes vist i hovedvinduet.  Statuslinien viser zoomniveaeuet 

ved bredden af skærmbilledet, og det aktive lag der kan redigeres i.  

Hvis tabellens navn står med grålig tekst er der zoomet så langt ud at punkterne ikke vises. Det zoomniveau 

kan justeres i profilopsætning.  

 

Nederste knap i settingsmenuen  sletter alle de lagrede offline data. 

 

 

Cache Manager 
 

 

 

Cachemanageren har funktioner til :  

1: At slette de kortdata der er gemt på enheden. ”Slet cache data” 

2: At downloade kortdata over det på skærmen viste område. Det er nyttigt hvis programmet skal bruges i 

områder med dårlig dataforbindelse, eller hvor datatrafik er dyr. Funktionen virker kun når der er tilsluttet 

til en WIFI forbindelse.  

Først vælges hvilket kort der ønskes hentet, og hvilke zoomniveauer der ønskes, og der startes ved at 

trykke på knappen ”Gem kortdata...”..  

3: At downloade alle data i de tilknyttede tabeller.  



 
 

 

De ønskede tabeller vælges, og knappen “Synkroniser...” vælges 
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