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Resan mot en ny databas
Så underlättar Topocad mängdberäkningarna för
Jonny Lundberg på Geodesi i Ö-vik AB

Skönt
För ett par månader sedan hörde jag talas om blockchain, blockkedja, för första gången. Det var en direkt fråga: ”– vad gör ni inom blockchain-området?”
och jag försökte hålla masken att jag inte hade en
aning om vad han pratade om. Skrev upp det lite
snyggt i kanten av anteckningsblocket och googlade
upp det efteråt. Mycket kort kan man säga att en
blockkedja är en distribuerad databas som även har
historisk information.
Nya begrepp som blockkedja kan vara svåra att ta
till sig. Vad ska jag med en blockkedja till? Ingenting man tar med sig hem i alla fall. Kanske har man
redan använt tjänsten från en blockkedja utan att
veta om det. Förmodligen, till och med.
Vi pratar om nya begrepp i Topocad men de är inte
lika främmande som blockkedja. Jag menar solider,
BIM och LOD, Level Of Details. Även de är
begrepp som kan vara svåra att ta till sig. ”Ja ja, det
är säkert bra men ingenting som kommer att beröra
min värld” kan man inte ha som attityd längre för
de här begreppen kommer att vara över oss inom
kort. I Topocad 17 har vi ett antal kommandon och
funktioner för solider och BIM, i version 18 kommer
ännu fler. Jag gillar det för det man ritar liknar till
förväxling riktiga grejer, alltså något man kan ta
med sig hem.
Addnode Group har köpt Adtollo AB! Under
september gjordes köpet av Adtollo och numera
ingår vi i samma koncern som bland annat Sokigo
och Symetri, två företag som vi länge har arbetat tätt
tillsammans med och det känns bra att vi nu kommit

ännu närmare dem. Det kommer att bli ett bra
samarbete!
Att hålla masken vid frågan om blockchain gick inte
alls förresten. Jag tappade hakan totalt. Som ledare
av ett programutvecklingsföretag försöker jag ju
vara uppdaterad och sätta in framtiden i min egen
verklighet och göra den tillgänglig för andra. Just
blockkedja – tja, vet faktiskt inte. Men AI (artificiell
intelligens), VR (virtuell verklighet) och framförallt
AR (förstärkt verklighet) är områden som definitivt
är intressanta och där kommer jag inte tappa hakan
om jag får frågan om dem.
Topocad Live står inför dörren, vi rivstartar 2018
med två fantastiska dagar ute på Sigtunahöjden.
Där kommer vi att prata konstiga ord och slänga ut
akronymer till höger och vänster men framförallt
kommer vi att berätta och visa hur vi placerar de här
orden i en verklighet som man kan förstå sig på. Och
ta med sig hem. Dessutom så är temat för Topocad
Live 2018 lite motsats mot att rivstarta,
rivstarta är helt enkelt ute. Topocad Live 2018 blir så mycket mer
– skönt.
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Tills vi ses ska du ha en fantastisk
höst och del av vinter och du är så
varmt välkommen till Topocad
Live i januari!

För snabba nyheter - gilla oss på facebook.com/adtollo

tomas.sandstrom@adtollo.se
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Kontakta Anja
anja.jonasson@adtollo.se

TIPSA OSS!

DU FÅR FRITT KOPIERA

Kontakta gärna
och sprida
redaktionen om du har informationen i denna
tips och information
tidning så länge du
som kan vara av värde anger källan och inte
för våra användare.
ändrar innehållet. Extra
Kontakta Anja
tidningar och särtryck
anja.jonasson@adtollo.se
kan tillhandahållas
mot självkostnad.
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02 LEDARE
Vad är en blockkedja? Tomas
pratar begrepp i Topocad och i
branschen i stort. Addnode har
köpt Adtollo – och snart är det
dags för Topocad Live!

dokument, det går snabbare
och enklare att skapa synkpunkter samt nya åtgärdssymboler för bättre överblick. Missa
inte heler vår nya montjänst
Congeria!

04 TOPOCAD 17.2
En av nyheterna i denna version
är ett nytt kommando för att
skapa tvärsektioner och profil
från objekt i ritning.

14 STORT LYFT FÖR PLANMODULEN
Fredrik har tagit tjuren vid hornen
och uppdaterat Topocads planmodul med alla bestämmelser
utifrån Boverkets riktlinjer/PBL
(2010:900).

06 SÅ UNDERLÄTTAR
TOPOCAD MÄNGDBERÄKNINGARNA
Jonny Lundberg på Geodesi i Övik AB berättar hur han med hjälp
av Topocad får ett fungerande
arbetsflöde och hur volymberäkningarna presenteras.
08 RESAN MOT EN NY
DATABAS
På Oxelösunds kommun ville
GIS-ingenjörerna minska administrationen av GIS-data. Därför
valde man open sourcedatabasen
PostgreSQL med spatiala til�lägget PostGIS och påbörjade
resan mot en enklare hantering
i en helt ny miljö.
10 NU ÄR BAL-MODULEN I
TOPOCAD KOMPLETT
Topocad BAL innehåller byggnader, lägenheter, adresser
samt bristlista. Vi berättar även
om det smarta stöddokumentet
samt våra nya makron.
12 CHAOS DESKTOP 8.1 &
NYHETEN CONGERIA
I Chaos desktop 8.1 har
uppdateringen blivit smartare för
ärendedokument och länkade

15 TOPOCAD LIVE 2018
Missa inte vinterns stora händelse! Se Topocad 18 först av
alla och ta del av vad som är
på gång i branschen.
15 DÄRFÖR BLEV
ADTOLLO EN DEL AV
ADDNODE GROUP
I september blev det känt
att Adtollo blivit en del av
Addnode Group. Så påverkas
företaget och du som kund.
16 TRÄFFA ELIN PÅ
ADTOLLO
När du ringer till Adtollo är det
nästan alltid Elin Andersson
som svarar. Här berättar hon
om sitt arbete och tipsar om
vad du ska tänka på när du
ringer.
26 TIPS & TRIX
Läs våra tips & trix om IFCmodeller och planbestämmelser i Topocad.
27 KALENDER
Kalendern är fylld av kurser,
fredagsfrallor och mässor.
3

”Så fort det finns terrängmodeller
och/eller solider så kan man nu
skapa sektioner med valfri
utbredning och intervall”

Topocad 17.2
Topocad 17.2 släpptes i mitten av oktober och finns att ladda ner på adtollo.se/ladda-ner/.
Vad är då nytt? Jo, vi har bland annat en ny funktion för att skapa sektioner var som helst i
ritningen: så fort det finns terrängmodeller och/eller solider så kan man nu skapa sektioner
med valfri utbredning och intervall.
Här kan du läsa om samtliga nyheter i vår senaste version av Topocad.

CAD
I CAD:en har vi ett antal nyheter,
bland annat finns nu möjlighet att
förinställa attribut från symbolnamn. Det går även att ange att
symboler ska vara dolda, vilket
innebär att de endast är synliga i
symbolbiblioteket samt konfigurering av planegenskaper. Det
finns ett nytt kommando för att
skapa tvärsektioner och profil
från objekt i ritning. Du kan även
få areor utritade i sektionsritningskommandot.
I CAD:en har vi också gjort ett
antal rättningar. Bland annat kunde
utskrift av raster bli suddigt.
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Lagerfiltrering fungerade inte i
kommandon för punktjämförelse
samt pålprotokoll och upprepning
av senaste kommando fungerade
inte för makron. Detta har vi nu
åtgärdat.
Vi har även skapat en förbättrad
funktionalitet i kommando för att
skapa släntmarkeringar. Andra
saker vi åtgärdat är inläsning
av linjemåttsättning som kunde
gå fel om linjen hade raderats,
Affin transformation utan skala
fungerade inte korrekt och raster
från WMS fungerade inte om
koordinatsystemet hos WMS:en
inte var samma som ritningen.
Detta fungerar nu.

Volym
Gällade volym har vi åtgärdat
termiska färger som inte fungerade korrekt i kommandot för
jämföra modell mot modell.

Beräknade sektioner
Vi har en ny funktion för att
skapa sektioner var som helst
i ritningen: så fort det finns
terrängmodeller och/eller solider
så kan man nu skapa sektioner med valfri utbredning och
intervall. Välj eller rita en linje
och skapa de sektioner du vill ha
direkt i ritningen. Dessa kan du
lägga in i ritningen eller lägga in

i ett ritningsblad direkt.
Nu går det även att lägga till
egendefinierade areor i
beräknade sektioner utan att
ändra i sektionsmallen.
Beräknade sektioner med sektionsobjekt bestående av solider
importerades inte korrekt till
ritning, detta har vi nu åtgärdat.

Leverans
I leveransmodulen finns en ny
funktion för att testa anslutningar
till Lantmäteriets tjänster.
Kopiera och klistra in fungerar
bättre i lägenhetstabellen och

byggnader och adresser får nu
synkdatum vid inventering.
Några rättningar är gjorda vid
sparande av adresser och lägestillägg.

Planmodul
Det finns en ny inställning för
explosionslager i planegenskapsbiblioteket som gör att exploderade
planegenskaper hamnar i angivet
lager. Denna inställning gör det
möjligt att spara planer i databas.
Vi har även lagt in en möjlighet
att söka på beskrivning när planegenskap ska väljas.

ISM
Användarnamn och lösenord lästes
inte in för WMS-tjänster och
symbolrotation fungerade inte
korrekt, detta är nu åtgärdat.

Järnväg
Startkilometer gick inte att ändra
i kommandot för bax/lyft, vilket
nu fungerar.

Ladda ner Topocad 17.2 på adtollo.se/ladda-ner/. Här hittar du även
den nya licenshanteraren 6.0 för dig som har nätverkslicens.
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Arbetsflödet i Topocad underlättar

mängdberäkningar i
Väsjöprojektet

Den ena sektionsmallen är inte den andra lik i Väsjöprojektet i Sollentuna kommun.
Jonny Lundberg på Geodesi i Ö-vik AB berättar hur han med hjälp av Topocad
får ett fungerande arbetsflöde och hur volymberäkningarna presenteras.
Text: Love Jansson

I

Sollentuna kommun, strax norr om Stockholm, anläggs
just nu ett helt nytt område. I stranden av Väsjön byggs
4 000 bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus.
Där byggs även skolor och allt sammanflätas med infrastruktur
och vägar. Den första inflyttningen ska ske om två år om allt går
enligt planerna.

Specifika sektioner
Projektet av denna dignitet innehåller flera delar. I ett av
delprojekten, Breda vägen etapp två, arbetar Jonny Lundberg på
Geodesi i Ö-vik AB. Till sin hjälp har han Topocad som har följt
honom i 20 år i den dagliga verksamheten på företaget. Jonny
har en gedigen erfarenhet av Topocad och är en av de som först
började arbeta med programmet.
Det är ett omfattande jobb som han ägnar dagarna åt. Utgångspunkten är en terrängmodell som han fått från beställaren
och ligger i dwg-format. Till sin hjälp har han också projekteringsunderlag. Modellen importerar han i Topocad och börjar
därefter bearbeta och göra beräkningar. Framför allt handlar det
om vägar och VA-systemet men också att dimensionera stödmurar
6

och gabioner samt att ta med ledningar för fjärrvärme. Det är
rätt invecklade strukturer. Jonny ger en inblick hur komplicerat
VA-systemet är.
– Ledningssystemets rör har mellan 250 till 600 dimensioner
och ligger på olika nivåer och höjder, berättar Jonny. De ska
ha skyddsfyll omkring och fyllas upp till hjässan på brunnen.
Schakterna får olika bredder och höjder som sedan beräknas.
Arbetet i Topocad skiftar och det är många gånger som han
bearbetar helt specifika sektionsmallar. Vägens utseende och
egenskaper varierar och påverkas av dess bredd, djupet, hur
stora ledningarna är och dikenas storlek.
– Sektionsmallen byggs upp inför varje beräkning och styr
sedan själva beräkningen så att mängderna blir de rätta.
Det är alltså ett komplext jobb som han har. Egenskaperna
ändras konstant beroende på var i delprojektet han är, i det
arbete där den ena sektionen inte är den andra lik.

Så går beräkningen till
Det är alltså flera unika mängder som Jonny dagligen beräknar.
Här redovisar han kortfattat hur arbetsgången i vägprojektet går till
.

”Topocad är mitt verktyg
och är ett absolut måste.
Det skulle inte fungera på
något annat sätt”
Jonny Lundberg, Geodesi i Ö-vik AB

– Jag börjar med att skapa en sektionsmall som innehåller de
projekterade delarna, som bärlager, asfalteringslager med flera.
När jag sedan ska beräkna volymen lägger jag till lagren med
planfilen, profillinjen med höjderna och terrängmodellen. Dessa
fyra packas ihop i beräknade sektioner. Därefter beräknar jag
volymen som jag får fram i en rapport.
Arbetet fortsätter därefter i en tom ritning i Topocad.
– Där hämtar jag upp filen med de beräknade sektionerna.
Där väljer jag vilka sektioner som ska vara med och vilka
intervaller. Sedan kan jag exportera informationen till dwgritningar eller som pdf.
Dwg-filen används för de som behöver ta in information i
sina program, som underlag till andra beräkningar eller för att
kontrollera så att ytorna stämmer. Pdf:n lämpar sig för att illustrera
volymberäkningen för de som inte arbetar med CAD- eller
GIS-program. Informationen presenteras på detta sätt efter flera
behov och lever vidare i andra sammanhang.
– Min redovisning till beställaren är ett eget koncept.
Informationen används inte bara till att beräkna volymer.
Den kan också användas till utsättningsdata och med hjälp av
totalstation eller gps sätta ut punkterna för ledningar, brunnar,

vägstråk och liknande.

Utan beräkningsprogram går
det inte
I mängdberäkningen i bygghandlingen finns olika koder och
varje kod ska ha sin beräkning och mängdsammanställning och
ritningar. Hela tiden måste han ta hänsyn till krav och regler
samtidigt som arbetet med mängdberäkningarna pågår.
– Topocad är mitt verktyg och är ett absolut måste. Det
skulle inte fungera på något annat sätt. Hur ska jag göra utan
beräkningsprogram?
Då och då ringer han till Adtollos support.
– Man blir aldrig fullärd. Jag ringer ibland till Tomas eller
Nicklas för att få idéer hur jag ska kunna gå vidare med en
knivig uppgift.
Så fortsätter Jonny till nästa sektionsmall i ett vägavsnitt. När
det är klart fogas ännu en pusselbit i det stora projektet som ska
ge människor ett nytt liv i en ny stadsdel i Sollentuna.
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Open source PostGIS

”Vi skickade över databasen till Adtollo och de anpassade lagren
efter stilarna i HMK-standarden. Då kom vi igång mycket fortare”
Kent Börjesson, GIS-ingenjör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Oxelösunds kommun

- starkaste alternativet när
Oxelösund bytte databas
På Oxelösunds kommun ville GIS-ingenjörerna minska
administrationen av GIS-data. Därför valde man open sourcedatabasen PostgreSQL med spatiala tillägget PostGIS och
påbörjade resan mot en enklare hantering i en helt ny miljö.
Text: Love Janson

D

et är nu ett drygt år sedan GIS-ingenjörerna på
Oxelösunds kommun började arbeta med en ny
databas för att samla och hantera information.
Tidigare hade man erfarenheter av Oracle-miljö men nu
sökte ingenjörerna ett mer lätthanterligt alternativ.
- Framförallt ville vi ha en databas som inte kräver så
mycket administrativt arbete, berättar Kent Börjesson
som är GIS-ingenjör på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi är två här och kan inte lägga ned för
mycket tid eftersom vi ska serva både kommunen och
entreprenörer med kartor, utföra mätningar och bistå med
information.

GIS i open source-miljö
Därför inledde Kent och kollegan Anders en utvärdering
för att hitta en lämplig kandidat. De hade en tydlig
kravspecifikation. Den nya databasen ska fungera mot
Topocad, Lantmäteriets BAL och QGIS. Valet föll på
PostGIS, en databas i open source som de tidigare haft
erfarenhet av. PostGIS skiljer sig från Oracle på några
punkter enligt Kent. Oracle är kommandostyrt medan
PostGIS är visuellt orienterat, vilket underlättar menar
han. Att ändra en uppgift är lättare i PostGIS än i Oracle.

Dialog med Adtollo kapade tid
Att lära sig PostGIS var inget större problem för
ingenjörerna, inga särskilda förkunskaper krävdes.
På nätet finns flera nätforum som diskuterar PostGIS,
databasens funktion och hur man bäst arbetar med den.
Där sades bland annat GIS-funktionaliteten var god i
PostGIS. Forumen blev en rik kunskapskälla.
- Många sitter i samma situation och det är bra med ett
erfarenhetsutbyte. Vi har också fått hjälp av Adtollo som
visade att databasen fungerar tillsammans med Topocad,
BAL och QGIS. Det var inga problem.
En nackdel är att PostGIS saknar support som en
programvaruleverantör har. Anledningen är att det är
open source. Men i stort skilde det inte så mycket mellan
de två databasalternativen. Det är lagringsmiljöer som
har olika arbetssätt, poängterar Kent. QGIS har fått en
utökad funktion som de använder för visuell administration av PostGIS.

Logiska val
Men själva arbetet, att överföra den befintliga informationen till PostGIS, gjordes inte i en handvändning. Man
började med att analysera informationen och städade bort
det som inte är relevant längre, dubbletter och inaktuella

”Samarbetet har fungerat utmärkt då vi bland annat hjälpte Oxelösunds kommun att sätta upp kartan
manérmässigt mot deras nya databas”, berättar Fredrik Söderberg, försäljningschef på Adtollo.
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uppgifter. Själva överflyttningen i ny miljö från Oracle
innebar att en rad beslut måste fattas för att anpassa
informationen till PostGIS-databasen.
Främst handlade det om att skapa tabeller och fylla
dem med innehåll. Det är två slag av spatiala data
som man registrerar, geografisk plats och geometriska
egenskaper. Tabellernas utformning diskuterades rätt
ingående. De får inte vara för många och måste ha
logiska namn, allt för att göra administrationen så enkel
och effektiv som möjligt. Till sin hjälp har man använt
riktlinjerna i Svensk geoprocess. En ytterligare inspirationskälla var att studera hur andra kommuner hade löst
samma sak. De valda benämningarna är inte ristade i
sten. Om en rubrik inte är hundraprocentig kan den lätt
ändras till något mer passande. Databasen utvecklas när
ingenjörernas arbete förändras i vardagen och det är bra,
menar Kent.
Färgsättningen är ett separat kapitel. Där har man
använt sig av Lantmäteriets HMK-standard. Det finns en
klar anledning till det valet.
- Vi levererar ett stort antal kartor till entreprenörer,
planerare och byggnadsingenjörer till exempel. De får
också material från andra kommuner och då är det bra
om allt ser enhetligt ut.

I denna övergångsprocess från Oracle var Adtollo en
stödjande samtalspartner. En viktig fråga handlade om
när data tankas över från PostGIS till Topocad med hjälp
av FDO-adaptern.
- Vi ville veta om det finns några begränsningar i
FDO-kopplingen, om man kan läsa upp olika delar av
tabeller och texter i kartan. De svarade oss att det går bra.
Vi undrade också om det går att lagra i PostGIS samtidigt
som vi arbetar i BAL. Men BAL ställer inga krav på
lagring, det sköts i klienten. Det tyckte vi var mycket bra
eftersom det då blev det fritt för oss att lagra som vi hade
tänkt.
Ett annat område som Adtollo bistått med är stilsättningen.
- Vi fick hjälp med att sätta stilar, berättar Kent. Vi
skickade över databasen till dem och de anpassade
lagren efter stilarna i HMK-standarden. Då kom vi igång
mycket fortare.
För Kent och kollegan Anders gick det rätt snabbt
att kvalitetssäkra data innan övergången, utformningen
av tabeller i PostGIS och allt annat arbete med stöd av
Adtollo. Ungefär ett par månader.
Därefter har GIS-ingenjörerna blivit produktiva med
mindre administration för att på ett enklare sätt stå till
tjänst inom och utom Oxelösunds kommun.

Adtollo erbjuder kommuner stöd vid konvertering från befintlig databas till PostGIS. Beroende på vad
kommunen vill så kan vi både ge rådgivning och stöd vid uppsättning och konfiguration, och även hjälpa till
hela vägen med att konvertera och sätta upp hela databasen.
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Topocad BAL komplett
Nu med byggnader, adresser, lägenheter & bristhantering
Sedan månadsskiftet maj/juni 2017 finns lägenhetsfunktionaliteten inkluderad i Topocads lösning för
tjänstebaserade BAL-leveranser (byggnader, adresser och
lägenheter) till Lantmäteriet. Samarbetet med testkunden
Lidingö Stad har lett till ett tidsbesparande arbetsflöde
från fastighetsägarens leverans till kommunen och vidare
hela vägen till Lantmäteriet.
– Vi har haft en kreativ utvecklingsprocess i nära
samarbete med Lidingö Stad, berättar Martin Lundman,
utvecklare av BAL på Adtollo.
Styrkan i funktionaliteten ligger i att kunna hantera och
redigera stora mängder data på samma gång.
– I realiteten kommer man att kunna leverera lägenheter
för ett flerfamiljshus med flera portar på några minuter, ett
arbete som tidigare tagit timmar, om inte dagar, förklarar
Rebecka Beiersdorf, kundansvarig på Adtollo. Samar-

betet med Lidingö Stad och deras önskan att kunna göra
saker enklare och effektivare än vad man kunnat i LINA
har lett till riktigt kraftfull lägenhetsfunktionalitet.

Stöddokument för rapportering
Nu har vi även tagit fram ett stöddokument i Excel för att
att få in uppgifter om lägenheter från byggherrar, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med flera. Exceldokumentet
är smart så att uppgiftslämnaren inte kan göra fel, med
förval som motsvarar kolumnena i Topocads lägenhetshantering.
– Sedan behöver du bara markera alla celler som personen
har fyllt i, kopiera, och klistra in i lägenhetsgridet i Topocads
leveransmodul. Genom funktionen massimportera/redigera
lägenheter sparar användaren enormt mycket tid, berättar
Rebecka.

Smidigt arbetsflöde
med nya BAL-makron
Arbeta med makron! De hjälper dig att få ett smidigt flöde i
arbetsprocessen och minskar risken för fel. Dessutom kommer du
att spara mycket tid.
Makrona ligger i en xml-fil som är enkel att justera och kan
ställas in så den stämmer överens men varje kommuns specifika
verksamhet, med rätt lager och attributnamn. Till exempel kan
insamlingskvaliteten för en viss metod adderas på en byggnad
utifrån kommunens egen instrumentpark. Även om värdena fylls
i med automatik, kan man justera manuellt i makrokommandot.
Välj flera objekt i kartan, ställ in exempelvis insamlingskvalitén,
gör reserverade adresser gällande eller avregistrera adresser och
byggnader, för samtliga markerade objekt med en knapptryckning.
I BAL-makrona finns de funktioner som vi tror är till störst nytta.
Självklart kan varje kommun skapa sina egna makron utifrån sin
verksamhet. Man kan också ta bort de makron som inte behövs.

”Vi satsar inte bara
på funktionaliteten,
utan även på att
flödet ska vara bra”
Stöddokument för att få in uppgifter om lägenheter från
byggherrar, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Rebecka Beiersdorf, kundansvarig på Mät
& Kart, vill att alla som arbetar med BAL ska
känna till den effektivitet ett arbetsflöde med
makron möjligör.

Se funktionerna här!
Nu har vi spelat in flera filmer där vi visar spännande funktioner
i Topocad BAL. Du finner samtliga filmer på vår hemsida:

adtollo.se/topocad/moduler/bal/
 ör av dig till Rebecka om du vill ha en
H
personlig genomgång av våra BAL-funktioner.
Mail: rebecka@adtollo.se
Direkt: 070-911 15 18
10
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Chaos desktop 8.1

är här med flera spännande nyheter!
Den nya versionen släpptes i mitten av september och innehåller en hel del
nytt: Uppdateringen har blivit smartare för ärendedokument och länkade
dokument, det går snabbare och enklare att skapa synkpunkter samt nya
åtgärdssymboler för bättre överblick.

2

3

Förbättrad uppdatering
Visning av datum uppdateras för ärendedokument och
länkade dokument även då de ändrats i bakgrunden.
Vid kopiering av en ny fil via leveranskontroll uppdateras
visning av datumet på filen i målmappen. Efter Komplettera
projekt uppdateras projektet automatiskt med de nya ändringarna.

Fler nyheter för synkronisering
Det går nu snabbare och enklare att skapa upp synkpunkter.
Tre nya funktioner är tillgängliga i menyfliksområdet och
i högerklicksmenyn: Skapa synkpunkt, Inställningar och
Öppna synkpunkt. Dessa nyheter kommer spara tid för dig
som använder synkronisering.

Synkroniseringsdialogen
Nytt är att en ikon på flikarna visar åtgärdssymboler för
att ge en snabbare överblick - är allt grönt så är allt synkat.
Det går att sortera innehåll i kolumner genom att klicka på
kolumnnamnet.

4

Under menyn System - Inställningar kan du ange om länkade
dokument ska tas med vid kopiering och synkronisering av
dokument. Om du vill synkronisera dokument till SharePoint
utan länkade dokument och dess mappstrukturer är det alltså
här du anger det. Som standard följer länkade dokument inte
med.

Ser du inga revideringsfält i fliken historik?
Titta i projektkonfigurationen, under fliken
metatyper.
De fält som skall vara revideringsfält ska vara
markerade som historik.

Fler nyheter och
rättningar:
- Öppna med är tillagt på
högerklicksmenyn för dokument.
- Programstarter går att köra på
dokument som inte ligger i
Chaos desktop-projekt.
- Batch går att köra på dokument
som inte ligger i Chaos desktopprojekt.
- Det går att ange flera mappar
med dokumentmallar.
- Det går att lägga till flera projektrötter.
- Det går att markera flera
dokument och ändra innehåll i
filtillägg.
- Det går att göra ny rad i flikar för
filtillägg.
- Det går att scrolla i fliken för
filtillägg, t ex lagerfliken.
- Vid namnbyte på fil stannar
markeringen kvar på aktuell fil.
- Det går att markera flera ärenden
och zippa.
- Kolumnen i dialogen för
Projektmallar är breddad så att
hela namnet syns.

Pssst... Snart kommer vår helt nya molnlösning

Congeria!

Congeria är en molnlösning för
dokumenthantering som Adtollo
utvecklar just nu. Congeria är
konfigurerbart och du kan jobba
med både metadata och dokumenttyper. Congeria innehåller också
versionhantering då den jobbar mot
en databas. Den innehåller även behörigheter, användare och grupper.
Du som är van att arbeta i Chaos
desktop kommer känna igen dig i
Congeria. Välj mellan att jobba i
Chaos desktop och ladda upp filer
till Congeria, alternativt jobba direkt
i Congeria med dina filer.

MongoDB

Ladda upp och hämta
ﬁlerna i molnet

Chaos desktop

Arbeta med ﬁlerna på kontoret i
Chaos desktop - batch, mm
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Inställning för länkade dokument

Varför ser jag inga revideringsfält i fliken historik?



1

Mari tipsar

Congeria

Congeria

Congeria

Dela dokument, versionshantera ﬁlerna
och få en snabb och enkel överblick
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Stort lyft för
Topocads planmodul
Vår alldeles egen planingenjör Fredrik har tagit tjuren vid hornen och
uppdaterat Topocads planmodul med alla bestämmelser utifrån
Boverkets riktlinjer och Plan- och Bygglag (2010:900).

C

ivil Properties-filen i planmodulen är den fil som
innehåller och styr hur planbestämmelser används och
redovisas i Topocad. Den styr bland annat bestämmelsernas beskrivningstexter, symbolerna i ritningen, symbolerna
i legenden samt hur informationen skall hanteras vid sparandet
till databaser. I planbestämmelse-dialogen kommer man som
användare åt all information från cvp-filen.

Det var 20 år (!) sedan vi höll vår första användarträff och
många har det blivit sedan dess. Den 16-17 januari är det
dags igen, och den här gången håller vi till på natursköna
Sigtunahöjden.
Vill du få en tydligare uppfattning om moderna, tekniska
lösningar inom kart- och entreprenadbranschen, utbyta
erfarenheter och uppleva två givande och roliga dagar?
Då ska du anmäla dig till Topocad Live 2018!
Vi från Adtollo visar den senaste versionen Topocad
18 för första gången, och vi har även bjudit in externa
föredragshållare och talare för en bred och givande
tillställning.

!

Anmäl dig senast 15 december för
lägre priser på

topocadlive.se

Hjälp och stöd att välja rätt
Symbol- och linjetypsbiblioteken är kompletta enligt standard
och innehåller nu alla aktuella symboler, linjetyper samt ett antal
bra, alternativa symboler som användaren kan välja mellan.
Exempelvis finns beteckningsymbolerna i tre olika textstorlekar.
– Användarna vill kunna vara fria när de jobbar med planmodulen och ha möjlighet att göra små ändringar och justeringar
efter smak och tycke, och verksamheten. Samtidigt måste man
följa Boverkets riktlinjer och Plan- och bygglag (2010:900).
Med den här lösningen finns hjälp och stöd att välja rätt, samtidigt som man inte är för styrd in i minsta detalj, berättar Fredrik
Sundberg, supportansvarig på Adtollo som är den som har tagit
fram den nya cvp-filen. Fredrik har i grunden en examen inom
fysisk planering vid Högskolan i Gävle och det var självklart att
det var han som skulle vara ansvarig för uppdateringen.
Boverket har gjort en hel del förändringar som nu Topocads
planmodul anpassats till. Förr var exempelvis en användningsbestämmelse alltid endast en bokstav. Nu finns det preciseringar,
och vissa bestämmelser får även ett automatiskt indexvärde.
Exempelvis kan Restaurang vara en precisering av bestämmelsen Centrum och kan då få beteckningen C1.

Prydlig legend & smart sökfunktion
Några äldre egenskapsbestämmelser tolkas nu som administrativa bestämmelser och påverkar då förutom beteckningen
även gränslinjer. Legenden blir snygg och prydlig då alla symboler har anpassats och alla bestämmelser automatiskt hamnar
rätt under den nya rubrikindelningen med mera. Alla makron
(snabbvalsfunktionaliteten) är uppdaterade och innehåller nu
ytfyllnadsfärger med mjukare framtoning än tidigare.
Slutligen tipsar Fredrik om den nya sökfunktionen i
planbestämmelse-dialogen.
– Sök bestämmelse på bokstav eller fri text. Skriv in exempelvis ”byggnadshöjd” för att få upp alla planbestämmelsebeskrivningar som innehåller detta ord. Där sparar man mycket
tid. På detta sätt kan man även söka efter den nya bestämmelse
som ersätter en gammal.
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Adtollo är nu en del av

Addnodegruppen

Det blev officiellt den 22 september och
tillträdet skedde den 2 oktober: Adtollo blir
en del av Addnode Group och ingår nu i
affärsområdet Process Management.
– Adtollo arbetar sedan tidigare med flera bolag inom
Addnode Group och det här är ett naturligt steg för oss
att gå. Tillsammans med Addnode Group har vi ett ännu
bättre och fulltäckande alternativ att erbjuda våra kunder,
säger Stefan Andersson, VD på Adtollo.
Det kommer inte innebära några större förändringar för
oss som företag, inte heller för våra kunder. Det som har
ändrats hittills är vår grafiska profil, så loggan har bytts
ut - men vi kommer fortsätta att heta Adtollo.
För Adtollo har tyngdpunkten alltid legat på att ha en
nära relation med våra kunder, att kunna vara flexibla
och anpassa oss efter våra kunders behov och önskemål.
Beslut ska kunna tas snabbt gällande utveckling av våra
programvaror, och service i form av support, implemen-

tation och kurser ska vara top notch. Det ska vi aldrig
tumma på, det är navet i vårt företag. Addnode Group har
sett detta som en styrka i företaget och kommer inte gå in
och ändra på detaljer.
I pressmeddelandet säger Anderas Wikholm, affärsområdeschef för Addnode Group Process Management:
– Sverige är ett av Europas snabbast växande länder vilket
ställer stora krav på utvecklingen och förvaltningen av
vår infrastruktur. För att kunna hantera detta behöver
både offentlig sektor och byggindustrin hjälp av oss ITleverantörer. Vi måste kunna leverera moderna digitala
lösningar som ökar kvaliteten, hållbarheten och kostnadseffektiviteten i vår samhällsbyggnad. Med Adtollo som
del av Addnode Group har vi stärkt vår position som
ledande IT-leverantör inom sektorn.
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Har du ringt till oss på Adtollo är det stor chans att det är Elin du pratat med. Hon är vår
receptionist sedan snart två år tillbaka och berättar här om hur hon hamnade på Adtollo,
vad hon gör en vanlig dag på jobbet och ger även tips på vad du ska tänka på om du
ringer till oss.

Adtollo
Inside
Story
- Möt Elin Andersson,
receptionist på Adtollo
Elin Andersson
Jobbar som: Receptionist
Född: 1995
Anställd på Adtollo: December 2015
Utbildning: Ekonomi, gymnasiet

E

lin Andersson är uppvuxen
i Sävsjö och flyttade till
Stockholm i september 2015.
Två månader senare satte hon sitt fot
på Adtollo för första gången, som vår
nyanställda receptionist.
– Jag visste ingenting om kart- och
entreprenadbranschen. I platsannonsen letade man en receptionist med
ekonomikunskaper och jag kände att
det passade mig. Jag ville ha ett bra
och strukturerat jobb, så jag sökte.
Elin hade läst tre år ekonomi på
16

gymnasiet och arbetat inom skola
och sjukvård. Hon hade även hunnit
med en långresa i Asien, där hon
med skräckblandad förtjusning
minns hur hon fick klättra nedför ett
brant vattenfall ute i djungeln ”för
att vi skulle göra något äventyrligt”
och hur hon lyckats jaga bort en stor
flock skällande vildhundar då hennes
vän bröt ihop.
– Så jag kan nog vara både harig
och modig, det beror lite på vad det
gäller. Nu trivs hon bra på Adtollo.

– Jag tycker att vi har en sådan
trevlig, familjär stämning här på jobbet.
Alla umgås med alla och vi äter ofta
lunch tillsammans.

Hur ser en vanlig dag ut
på Adtollo?
Elin berättar att hon först går en
runda på kontoret och ser till så att
det ser städat och fint ut. Sedan går
hon igenom mailen. Elin ansvarar
för både info- och ordermailen.

– Det kan vara fakturafrågor,
saker som rör kontoret som
leveranser, eller enklare support
som jag kan ta direkt - om en
kund till exempel har frågor om
sin licens.

På vilket sätt
kommer du i kontakt
med våra kunder?
– Främst över telefon. Jag
svarar ju i växeln, men även
supporten kommer till mig och
så kopplar jag vidare till supportansvarig om det gäller avancerade frågor. Elin förklarar
att hon ser det som sin främsta
uppgift att ge bra service till de
som kontaktar oss på telefon
eller mail.
– Jag vill att våra kunder ska
känna att vi verkligen bryr
oss om dom och att vi gör allt
för att kunna hjälpa dom så
snabbt och smidigt som vi bara
kan. Vissa kunder pratar jag
ofta med och man lär känna
varandra.
Elin berättar att hon förra året
var med på Intergeomässan i Tyskland och att det
var trevligt att få träffa många
kunder, både från Sverige och
utlandet. Att få ett ansikte på
den man bara känt över telefon
var väldigt trevligt, tyckte Elin.
– Jag arbetar också med
licenser till utlandet, främst
Ryssland, och det var roligt att
få träffa våra återförsäljare som
var med på mässan. På kvällarna var vi ute och åt middag
ihop och det var intressant att
höra återförsäljarna berätta om
hur Topocad används i andra
länder.
En annan uppgift som Elin
har är att hon sköter det administrativa runt våra kursbokningar.

Vad arbetar du med
just nu?
– Under hösten jobbar jag

mycket med UH-avtalen innan
de skickas ut till kund.
Snart är det även dags för
höstens andra omgång av kurser,
som infaller i november. En
annan stor sak är vår användarträff Topocad Live, som hålls
i januari nästa år. Nu under
hösten går inbjudningarna ut
och då kommer det börja trilla
in anmälningar som jag tar
hand om.

”Våra kunder ska känna
att vi verkligen bryr oss”

Har du något tips
till våra kunder som
ringer till Adtollo?
– Ja, absolut! Först vill jag
bara säga: tveka inte att ringa
oss! Oftast kan vi hjälpa dig
direkt, ibland måste supporten grotta ner sig i ärendet.
Fördelen är att supporten sitter
nära utvecklingsavdelningen
och kommunikationen kan ske
snabbt utan onödiga omvägar.
– Behöver du hjälp räcker det
med att ange ditt licensnummer
så är vi igång. Det ser du uppe
i högra hörnet när du startar
Topocad.
– När du ringer, nämn gärna
om det gäller en licensfråga så
kan jag hjälpa dig direkt. Jag
har tillgång till vårt kundregister och kan se om licensen
exempelvis är registrerad på en
gammal dator som inte längre
används.

Vad lägger du helst
din tid på när du inte
jobbar?
– Inredning är något som jag
verkligen brinner för. Där får
jag vara kreativ och mixa och
matcha färger och former. Nu
till hösten är det så härligt att
få tända ljus och bara mysa ner
sig i soffan med en kopp te.
Till vintern ser jag fram emot
utförsåkning i slalombacken,
avslutar Elin med ett stort
leende.
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Tips & Trix

01.

Tar du emot IFC-modeller och har
svårt att skapa utsättningsdata?
Nu har vi en funktion att bryta ner soliden till en linjemodell
som du sedan med fördel skicka till ditt instrument för utsättning.
Funktionen finner du i ritningsläge under modifiera/solider.
Du kan även välja under- eller överliggande ytor för att skapa
plant utsättningsdata.

Kalender 2017/2018
Webbkurser i Topocad
Topocad Introduktion
Topocad CAD Grund
Topocad CAD Fortsättning
Topocad Mätdata
Topocad 3D Solider
Topocad Admin
Topocad Plan
Topocad Terrängmodell
Topocad Punktmoln

20 nov
21 nov
21 nov
22 nov
22 nov
23 nov
23 nov
24 nov
24 nov

Topocadkurser i Stockholm
Nätutjämning
Terrängm., Punktmoln & Geometrier
Sektionsmallar & Volymber. sektioner

30 nov
5 dec
6 dec

Träffa oss på TAK!

Mässor
TAK, Stockholm
Topocad Live, Sigtuna
Geodesidagarna, Sundsvall
Kartdagarna, Linköping

02.

Kursinnehåll och anmälan
på adtollo-academy.se

15-17 nov
16-17 jan
6-8 feb
20-22 mars

Webinars ”Fredagsfrallan”

Hitta rätt planbestämmelse på nolltid

Lagom till att vi släpper de
uppdaterade systemfilerna
för Planmodulen som följer
PBL 2010:900 (Plan och
bygglagen) så kommer det
samtidigt i Topocad 17.2 en

Linjetyper i Topocad
Lägenheter i Topocad BAL
Pre Topocad 18 - identifiera objekt
Mät solider
Lantmäteriets direktåtkomsttjänster
Arbeta med makron
WMS & WTMS
Snabbare CAD-hantering
Smått & gott från Topocad Live
Presentation av Topocad 18
Transformationer
Vektorisera punktmoln
Skapa sektionsmall
Pålprotokoll

17 nov
24 nov
1 dec
8 dec
15 dec
22 dec
5 jan
12 jan
19 jan
26 jan
2 feb
9 feb
16 feb
23 feb

Topocad Live 2018
närmar sig...

sökfunktion till alla bestämmelser som gör att du med
fritextsökning enkelt kan hitta
rätt bestämmelse.

Webbkurser i Chaos desktop*
Installation

24 nov

*Kurserna i Chaos desktop tillhandahålls av Symetri,
anmälan på symetri.se/utbildning

18

19

Program & anmälan på

topocadlive.se

Sigtunahöjden
16-17 januari 2018

Lägre priser vid anmälan
senast den 15 dec!

I januari slår vi återigen upp dörrarna för vår populära användarträff Topocad Live, i år på natursköna Sigtunahöjden.
Uppdatera dig inom det senaste, lyssna på talare från branschen och se nyheterna i Topocad 18. Varmt välkommen!
Adtollo | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08-410 415 00 | topocadlive.se | adtollo.se | info@adtollo.se
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