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Hvordan man tegner i LER
Denne trin-for-trin-guide gennemgår funktionaliteten ’Hvordan man tegner i LER’ opdelt i følgende underprocesser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fremsøgning af geografisk område
Visning af kort
Tegning af område
Redigering af tegnet område
Sletning af tegnet område

Trin

Forklaring

Navigation

Trin 1: Fremsøgning af geografisk område

Søg adresse

Naviger i kort

Skriv den ønskede adresse i feltet ud for
’Adressesøgning’ og vælg den rigtige
adresse.

Flyt på kortet ved at klikke på kortet med
venstre musetast og hold den nede,
imens der hives i musen.

Zoom på kortet ved at klikke på plus eller
minus i venstre side af kortet.

Alternativt: Anvend musehjulet til at
zoome.
Zoom i kort
Resultat: Det ønskede geografiske
område er synligt i kortviseren.
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Trin 2: Visning af kort

Klik på ’Fuld skærm’ for at se kortet i fuld
skærm.
Vælg fuldskærmsvisning
Klik på ’Lille kort’ for at lukke
fuldskærmvisning.

Klik på ’Vælg kort’ i øverste højre hjørne
af kortet.

Vælg baggrundskort

Klik på ’Basis Kort’ eller ’Basis Ortofoto’
for at vælge baggrundskort.

Klik for markering af de forskellige
visningsmuligheder for til- eller fravalg af
disse.

Vælg
visningsmuligheder

Bemærk: Signatur-forklaringer på de
forskellige visningsmuligheder kan ses i
nederste højre hjørne.

Klik på ’–’ i øverste højre hjørne for at
lukke kortvisningsmuligheder.

Resultat: Den valgte visning er synlig i
kortviseren.
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Trin 3: Tegning af område

Klik på ’Tegn flade’.

Placér musen i det ene ’hjørne’ af det
område, som ønskes tegnet. Klik én gang
med venstre musetast. Hiv i musen, så
følger en blå linje med. Klik én gang i
næste ’hjørne’ og så fremdeles til det
ønskede området er tegnet.

Tegn flade

Dobbeltklik med musen, når det ønskede
område er tegnet (fladen skifter farve til
orange med rød kant).

OBS: Der må ikke laves linjer, der krydser
hinanden.

Resultat: Det ønskede område er tegnet
på kortet.

Trin 4: Redigering af tegnet område

Klik på ’Rediger flade’ for at rette i en
tegnet flade.

Rediger flade

Klik på fladen, der skal redigeres (herved
skifter fladen farve til lilla). Hiv i cirklerne
på hjørnerne af fladen for at redigere
fladen. Dobbeltklik på fladen, når den er
færdigredigeret (fladen skifter farve til
orange med rød kant igen).

Resultat: Det tegnede område er
redigeret.
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Trin 5: Sletning af tegnet område

Klik på ’Fjern flade’.

Klik på fladen, der skal slettes (så skifter
den farve til blå).

Fjern flade
Klik på ’Slet flade’ i pop-up-vinduet.

Resultat: Det tegnede område slettes.
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