
Kartsystemet Topocad

Topocad är ett CAD-system med starka band till GIS. Data i Topocad innehåller mer, en blandning av data från CAD och GIS men även fältdata. 
Topocad är ett svenskutvecklat CAD-system som är gjort för mätning, terräng, projektering och inte minst karta.

Systemet  är  väl  utvecklat  och  har  alla  de  CAD-funktioner  
du  kan  begära  av  ett  CAD-system.  Till  detta  finns  funktioner  för 
mätdata, terrängmodeller, linjegeometrier och projekteringar av VA, 
väg och schakt/anläggning. 
Koppling till geodatabasen sker genom en  av  fyra  adaptrar  till  olika  
databaser.  Du  kan  använda  FDO  för  generell  koppling, ISM  eller  
ArcGIS  adapter  samt även Adtollos  egna  direkta  koppling  till  
Postgresql  databas  via  TC5D-kopplingen. Kopplingen sker med en 
lång transaktion där Topocads ritningsformat  har  funktioner  för  att  veta  
vilka  objekt  som  är  nya, modifierade respektive raderade. 
Topocad   har   utvecklade   speciella   funktioner   för   att   underlätta 
hanteringen   av   kartan   som   räta   upp   objekt,   topologikontroller,   
fastighetsrapporter, areaindelningar med flera. 
Systemet har även ett antal kopplingar till andra databaser och system. 
En koppling är Leveransmodulen med funktioner för att skapa LTF:er 
och BAL-funktionen för att synkronisera data mot Lantmäteriet. Andra 
moduler är Topocads planmodul och ESPA Adapter.
Topocad  är  ett  kraftfullt  verktyg  när  du  vill  redigera  och  ha  kontroll  
på  din  karta  in  i  minsta  detalj.  En  mängd  funktioner  finns  där  för 
att göra din vardag enklare i din geodatahantering. Till det finns en 
mängd  specifika  kommandon  för  att  hantera  kartan. Topocad är ett 
kraftfullt grafiskt CAD som hanterar 3D fullt ut. 
 

 ● Fält och maskinguidning ingår i basmodulen
 ●  Positionen läses in från instrument, GPS eller 

färdigbehandlade positioner för skopan via The Guider
 ● Grävläget visas i 2D och 3D
 ●  Dialog visar avståndet från den beräknade 

terrängmodellen och skopan
 ● Exportera till LandXML

Topologifunktion
Topologifunktionen i Topocad ger ett korrekt hierarkiskt utseende på 
de lager man anger ska ingå i topologin. Exempelvis kommun-, trakt-, 
kvarters- och fastighetsgränser. Topocad har smarta funktioner för att 
bearbeta och dela ytor och ytor på varandra. 


