Nu har ni eventuellt använt Aveny myCarta under en kortare eller längre tid beroende på när
ni kom igång med programmet. Då kan det vara dags att lära sig mer om funktioner, finesser
och framförallt hur man kan använda programmet praktiskt ute i fält.
För att detta skall bli bra för er så erbjuder VA-utveckling utbildning på plats eller via
fjärrsupport. Om utbildning sker på distans så är det ofta bra att boka lite kortare
utbildningar med jämna mellanrum. Då hinner ni testa det som ni gick igenom vid första
tillfället och kan då fånga upp frågor till nästa tillfälle.
Efter att VA-utveckling har sett olika utbildningsbehov så har vi satt ihop ett ”smörgåsbord”
av intressanta telefonutbildningar som ni enkelt kan boka direkt med VA-utveckling.
Vid intresse kan ni skicka en anmälan till support@va-utveckling.se.
Priset är 1 280 kr/tim + moms.
Om ni vill att dom kommer ut på plats så kan ni skicka en förfrågan till sales@eniac.se
Exempel på kortare telefonutbildning via fjärrskrivbord. Alla tider är uppskattade och kan
justera upp eller ner beroende på behov.
Utbildning/konsultation sker på din skärm och med era egna kartor!
•

Utskrifter (3h)
Skapa och använda utskriftslayouter i Aveny myCarta desktop, Export av pdf, Utskrift
från emap, Snabbutskrift, använda skärmklipp

•

Kartdefinitioner (1-2h)
Hur skapar man egna kartor och kartbibliotek? Genomgång av kartdefinitioner och
hur man bygger vidare på det. Litet grand om externa wms:er

•

Optimera dina kartor (1-2h)
Vad kan man göra för att få en snabbare karta? Släcka lager, Lägga på spatiella filter
etc. Innehåller recept, lite teori och exempel på egna kartan, ger både en snabbare
karta och kunskap om hur man fortsätter att hålla den så.

•

Dela gravar – Avancerad geometri (1-2h)
Hur hanterar man svåra fall? En fördjupning för dig som redigerar mycket i kartan.

•

Mängdning (2h)
Mängdning innebär att mäta area av t.ex all asfalt för att kunna beräkna hur mycket
snöröjning som krävs. Genomgång av hur datafönstret fungerar. Tips på hur man får
en mer detaljerad mängdning.

•

Teman i kartan (1h)
Utgår från ett färdigt (sparat) urval i gravboken och visar hur man kan skapa och
underhålla teman i kartan.

•

Repetition i editering (1h)
Uppfräschning av hur man flyttar, skapar och ändrar objekt.
Här kan man hålla på flera timmar vid behov.

•

Rita nytt gravkvarter (2h)
Stöd när du ska rita ett helt nytt kvarter. Metodik och repetition av relevanta
moment från fortsättningskursen.

•

Exportera och importera (1h)
Hur exporterar man, vad går att optimera, hur kan man importera?

•

Kodlistor (1h)
Kodlistor används för att lägga in valbara alternativ på attribut i kartan, i stället för
att ha fritextfält. Detta är bra att kunna för att till exempel lägga till en extra marktyp,
eller kanske kunna välja en lednings dimension i en förbestämd lista. Vi hjälper dig
igång med kodlistor, och tipsar om var det kan vara bra att ha dem.

•

Bättre infrastrukturindelning (1h)
Gör det enklare att se vattenledningar, avloppsledningar elledningar etc. Senare
versioner av myCarta (från 2018 och framåt) har stöd för mer detaljerad information
kring infrastruktur. Men de som gått igång tidigare än så kanske inte har rätt
inställningar för att kunna utnyttja det.

•

Trädmodulen (1h)
Genomgång av trädmodulen för er som redan är igång och har gått utbildning.

•

Uppsättning av myCarta hos extern leverantör för Inventering eller Träd (2h)
Om någon extern leverantör behöver hjälp att installera myCarta för att kunna utföra
ett arbete åt er, kan vi hjälpa till att sätta upp systemet så att allting fungerar.

