
Databasadaptrar

Topocad har idag tre databasadaptrar, FDO, ISM och ArcGIS, för koppling till olika databaser. Databasadaptrarna är integrerade 
moduler för att läsa och skriva till databasen. Adaptrarna håller reda på redigerade, nya och borttagna objekt och uppdaterar 
databasen med dessa.

Topocads databasadaptrar kopplar upp Topocad mot geodatabasen 
för att redigera och lägga in data till denna samt att använda data från 
geodatabasen för produkter som nybyggnadskarta, situationsplaner, 
förrättningskartor, utsättningsskisser och detaljplaner, med flera. Tre 
olika adaptrar som arbetar på snarlika sätt med långa transaktioner och 
de har alla sina fördelar. 

Med en databasadapter är geodatabasen integrerad i Topocad. 
Topocad håller kontroll över vilka data som är nya, modifierade och 
borttagna och uppdaterar databasen med denna information. Att lägga in 
data från fält eller direkt i ritningen görs enkelt genom att använda koder 
med koppling till tabeller eller makron med kopplade lagernamn.  

FDO
Topocad Databasadapter FDO är en öppen databasadapter till ett stort 

antal databaser. Det är den öppna källkoden FDO från Open source geo 
som används och som har anpassats i Topocad. Topocads FDO-koppling 
kan hämta och lagra data från ett stort antal olika databaser.

Topocads FDO-adapter möjliggör åtkomst av data från flera olika 
geospatiala datakällor i form av geospatiala databaser och filformat. FDO 
använder en modell baserad på databasanslutningar, där varje anslutning 
stödjer ett visst format eller datakälla. Följande databasanslutningar har 
vi stöd för: PostGIS och Oracle. 

I Topocads FDO-adapter finns funktioner för att lägga till lager och 
lägga till data direkt från databasen. Transaktionen är en så kallad lång 
transaktion där det går att ta ut ett delområde, göra ändringar, spara 
ritningen och fortsätta redigera senare.

ISM
Topocad Databasadapter ISM gör det möjligt att direkt från Topocad 

hämta och spara data via Spatial ISM från Cartesia till och från olika 
databaser. Adaptern håller reda på redigerade, nya och borttagna objekt 
och uppdaterar databasen med dessa.

Det går att söka, använda vyer, hämta olika utsnitt från kartan, 
se metadata och attributdata. Topocads ISM-adapter kan användas 
för uppdatering av karta från fält eller för att skapa ritningar av olika 
slag från kartan. All övrig hantering som projektering, profilering, 
terrängmodellering med mera kan göras från kartdata.

Projekteringar kan sparas direkt i databasen via ISM. Berörda parter 
kan gå in och se på dessa och välja den plattform de är mest vana vid att 
använda. När uppkoppling till databasen sker via Spatial ISM krävs ingen 
import eller export utan uppdatering sker rakt mot databasen.

Det finns även en funktion för leverans till Bryggan i modulen för work 
flow.

ArcGIS
Topocad Databasadapter ArcGIS är en integrerad modul för att läsa och 

skriva data i ArcGIS applikationer, det vill säga Topocad läser och skriver 
direkt till ArcSDE eller till en personlig geodatabas. Topocads ArcGIS-
adapter använder ArcGIS-funktioner som till exempel funktionen för 
versionshantering, postning och val av version. Konflikter löses i ArcGIS.
Funktionaliteten baseras på produkterna ArcView, ArcMap, ArcEditor 
eller ArcInfo (som måste vara åtkomlig från datorn som används).

 ● Tre adaptrar: FDO, ISM & ArcGIS
 ● Koppla upp Topocad mot geodatabasen
 ●  Håller koll på nya, modifierade och borttagna data och 

uppdaterar databasen med denna information
 ● Lägg in data från fält eller direkt i ritningen
 ● Använd koder med koppling eller makron

MODULER FÖR DATABASER


