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Basetool Maps  

Basetool Maps är ett verktyg där du skapar digitala kartor. Du beskriver kartan med text och bild och 

fyller den med kartinnehåll såsom leder, intressepunkter och områden. Kartinnehållet kan 

importeras eller skapas i Basetool. För att innehållet ska synas publikt måste kartan publiceras i en 

kanal som har någon form av kartvisning, oftast webbappen Basetool Maps. 

Nedan visas en översikt av en karta med kartinnehåll. 

 

 

Förklaring till kartan ovan 
Leder visas som linjer på kartan. Färgen på linjen bestämmer du när du skapar eller redigerar leden.  

 
Basetoolinnehåll visas som romber med en ikon och är knutna till kartan. Ikonens utseende beror på 
vilken kategori som är vald. Dessa kartpunkter visas oavsett om besökaren valt att visa eller dölja 
leder.  

  
Intressepunkter visas som runda kartpunkter med ikoner. Ikonens utseende beror på vilken facilitet 
som är vald. Alla faciliteter har inte en egen ikon. Om du valt flera faciliteter är det den först valda 
som avgör kartpunktens utseende. Intressepunkter som inte är kopplade till någon led visas på 
kartan oavsett om besökaren valt att visa eller dölja leder. Kopplar du en intressepunkt till en led, 
syns kartpunkten endast när leden visas. Om besökaren väljer att dölja leden döljs också 
intressepunkten.  

  
Startpunkt: Du kan ange att en intressepunkt ska betraktas som en startpunkt. Till startpunkten kan 
man koppla någon av lokaltrafikens närliggande Hållplatser. 
  
Parkering: Intressepunkt med faciliteten Parkering vald. 
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Skapa kartor och kartinnehåll. 
Allt innehåll som ska synas på kartan måste vara publicerat i samma kanal som kartan. 
  
Kartinnehåll som importeras ska vara i kmz- eller kml-format. Filen kan innehålla en eller flera leder, 
områden och intressepunkter. I samband med importen väljer du vad du vill ska följa med. 
 

Karta 

Börja med att skapa det kartområde inom vars gränser du vill visa upp dina leder, områden och 

intressepunkter: 

• Öppna ditt företag i Basetool. 

• Välj Innehåll - Karta i huvudmenyn.  
 

 
 

• Klicka på Lägg till karta. 
Namnge kartan och välj kanal enligt anvisningarna i frågetecknen till höger i rubriken. 

• Fortsätt därefter att fylla i efterfrågad information utifrån menyn till vänster. Samtliga 
stjärnmarkerade fält under Basinformation måste fyllas i. 
Observera att under Information är det viktigt att du definierar ditt kartområde med hjälp av 
en centrumpunkt och ett zoomläge.  
Du gör detta genom att klicka på Lägg till geo-position, (om kartan redan finns kan du 

dubbelklicka på den för att komma till redigerarläget). 

Skapa centrumpunkten i området genom att markera önskad position på kartan.  

Ställ sedan in zoomläget så att de leder, områden och intressepunkter du vill visa ryms inom 

kartbilden. 
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Kartinnehåll 

När du är klar med den inledande presentationen av kartan är det dags att lägga till det innehåll du 

vill visa. 

 

Intressepunkter  

Intressepunkter kan importeras, skapas direkt i kartverktyget eller hämtas från Basetool.  

 

Importera intressepunkter 

• För att importera intressepunkter klickar du på Kartinnehåll - Importera i vänstermenyn. 
Klicka på Bläddra/Välj fil för att välja den fil du ska ladda upp till Basetool. 

• Du får en översikt över av vad filen innehåller. Bocka för vad du vill ha med i importen. 

• Tänk på att intressepunkter som importeras kan behöva kompletteras med innehåll så som 
text, bild och annan beskrivande information. 

 
 

Skapa Intressepunkt i kartverktyget. 

• För att lägga till en intressepunkt klicka du på Kartinnehåll - Intressepunkt i vänstermenyn.  

• Klicka på Lägg till intressepunkt. 
 

 
 
 

• Fyll i information enligt anvisningarna i frågetecknet till höger i rubriken.  
Om din intressepunkt också är ledens startpunkt, kan detta förtydligas genom att du vid Typ 
väljer Startpunkt. Observera att det är möjligt att skapa flera startpunkter på en led.  

• Klicka på knappen Markera på kartan och sätt ut intressepunktens kartposition. 

• När du har sparat din information öppnas ytterligare några fält nederst på sidan som ger dig 
möjlighet att komplettera intressepunkten med bl.a. faciliteter, bilder och media filer.  

• Om du valt att intressepunkten ska betraktas som startpunkt har du möjlighet att peka ut 
närmsta hållplats som då också kommer visas på kartan. 
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Intressepunkter från Basetool 

• För att skapa en intressepunkt kan du använda färdigt Basetoolinnehåll. Den redan inlagda 
informationen följer då med. 

• För att lägga till en intressepunkt klicka du på Kartinnehåll - Intressepunkt i vänstermenyn.  

• Klicka på Lägg till Basetoolinnehåll. 
 

  

 

• Sök upp önskad presentationssida.  
Du kan söka på namn eller filtrera på avstånd från områdets centrumpunkt eller eventuell 
startpunkt. Startpunkter syns om du angett att någon eller några av dina intressepunkter är 
startpunkter. Du kan också sortera på huvudkategori för att begränsa sökresultatet. 
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Leder  

Leder kan importeras eller ritas direkt i kartverktyget.  

Importera led 
 

• För att importera leder klickar du på Kartinnehåll - Importera i vänstermenyn. Klicka på 
Bläddra/Välj fil för att välja den fil du ska ladda upp till Basetool. 

• Du får en översikt över av vad filen innehåller. Bocka för vad du vill ha med i importen. 
 

 
 
 
Lägg till Information om leden 
 

• En lista över dina leder visas när du väljer Kartinnehåll - Leder i vänstermenyn. Klickar på 
Redigera till höger om den led du vill komplettera eller redigera. Följ de anvisningarna du får 
via frågetecknet till höger i rubriken.  

• Vid behov kan du justera leden. Klicka på Visa led på kartan och därefter Redigera led på 
karta längst ner på sidan. Zooma in leden, markera och dra i punkterna. När du drar i en 
punkt kommer du att få fler punkter vilket möjliggör en följsammare linje. 
OBS. Mycket stora leder kan inte redigeras i Basetool. 

• När du sparat din information öppnas ytterligare fält nederst på sidan som ger dig möjlighet 
att komplettera leden med fler uppgifter. 

• Om du redan tidigare skapat intressepunkter kan du nu välja vilka av dem du vill koppla till 
din led. Klicka på Koppla intressepunkter till leden under rubriken Intressepunkt och välj  
ur listan. Du kan i efterhand kan skapa fler intressepunkter under Kartinnehåll – 
Intressepunkt i vänstermenyn och därefter återgå till leden för att lägga till dem.  
 
 
Rita led i kartverktyget. 
 

• För att rita en led välj Kartinnehåll - Leder i vänstermenyn och klicka på Rita led på karta. 

• Fyll i efterfrågad information. 

• Klicka på Rita led på karta. 

• Klicka på kartan för att markera punkter utmed den sträcka där du vill skapa din led.  
Redigera leden genom att dra i en punkterna. När du drar i en punkt kommer du att få fler 
punkter vilket möjliggör en följsammare linje. Du kan radera en punkt genom att högerklickar 
på den och välja delete.  
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Område 

Områden kan importeras eller ritas direkt i kartverktyget.  

Importera områden  
 

• För att importera område klickar du på Kartinnehåll - Importera i vänstermenyn. Klicka på 
Bläddra/Välj fil för att välja den fil du ska ladda upp till Basetool. 

• Du får en översikt över av vad filen innehåller. Bocka för vad du vill ha med i importen. 

• Tänk på att områden som importeras kan behöva kompletteras med innehåll så som text, 
bild och annan beskrivande information. 
 
Rita område i kartverktyget 
 

• Välj Kartinnehåll - Område i vänstermenyn och klicka på Lägg till område. 

• Fyll i efterfrågad information. 

• Klicka på Rita på karta. 

• När du ritat ditt område kan du redigera det genom att markera och dra i punkterna. När du 
drar i en punkt kommer du att få fler punkter vilket möjliggör en följsammare linje. 

 

 

Språkversioner 
Ska du presentera din karta på olika språk är det viktigt att du översätter samtliga leder och 
intressepunkter som du vill ska synas på kartan.  
För att ett språk ska finnas tillgängligt för översättning måste det läggas till under  
Övriga inställningar – Språk i vänstermenyn. 
 
 

 

 

 


