
PRODUKTBLAD

SLUT MED GULE SEDLER 
Intergraph® Field Inspector er en løsning til dataopsamling 
og registrering, der kan hjælpe jer med at sige farvel til 
de gule sedler. I stedet får I strukturede informationer og 
arbejdsgange - og data, der kan integreres direkte i jeres 
eget system. 

Det er en fleksibel løsning, der kan anvendes til en lang 
række forskellige formål. Samtidig er den let både at 
anvende og konfigurere, så I er klar til at gå i gang med 
dataopsamling og registrering på ingen tid.

DATAOPSAMLING

Field Inspector er en app, der hjælper jer med at samle 
data på jeres aktiver og udstyr ved hjælp af smartphones.

App'en kan blandt andet hjælpe jer med at 

• få overblik over placering og antal af udstyr/aktiver

• føre løbende tilsyn med jeres udstyr

• inspicere udført arbejde

• foretage ad hoc-registreringer

Ved hjælp af de mange tilgængelige funktioner i 
smartphones kan man tilknytte fx billeder, video, gps- 
eller kortposition, lydoptagelser og stregkoder til det 
udstyr, man registrerer. Man kan naturligvis også indtaste 
data i tekstfelter eller via valglister.

Er der ikke dataforbindelse, kan registreringer foretages 
offline og gemmes, til der igen er forbindelse til nettet.

De opsamlede data pakkes til et praj, som kan ses og 
redigeres i en online administratorportal.

I har selv fuld kontrol med opsætningen, så app'en 
indeholder de kategorier og datatyper, der er relevante i 
situationen. 

ADMINISTRATION

Administratorportalen er en del af Intergraph Field 
Inspector. I portalen får du et overblik over alle indkomne 
praj og de tilknyttede data.

Man kan sortere og rette i prajene eller videresende dem 
manuelt eller automatisk til  relevante medarbejdere.

Portalen giver mulighed for at føre simpel statistik 
med prajene. Har man behov for mere avancerede 
statistikmuligheder, kan dataene hentes ned i Excel.

Der er også mulighed for at udstille praj og data som WFS, 
så I kan arbejde med dem i  jeres eget GIS-system.

INTERGRAPH® FIELD INSPECTOR
Dataopsamling, registrering og tilsyn med smartphones

I bestemmer, hvilke kategorier Field Inspector skal indeholde. De indsamlede 
data kan udstilles med WFS og integreres i jeres eget GIS.



KONFIGURATION

I administratorportalen kan I selv styre, hvilke kategorier 
og datatyper der skal opsamles med app'en ved hjælp af 
en simpel drag'n'drop-editor. Det er nemt og hurtigt at lave 
ændringer eller tilføje og fjerne emner - det kræver ikke 
kodeerfaring eller lignende. 

Ændringer i konfigurationen kan ses i app'en med det 
samme.

Ud over gængse datatyper som foto, tekst og kortposition 
kan man fx vælge

• Valglister med prædefinerede valgmuligheder

• Lydoptagelse (diktafon)

• Stregkode (scanner) til ID, bestillingsnumre m.v.

• Servicefelt til integration med eksisterende GIS-data

FULD PRÆCISION

GPS'en på en smartphone er ikke 100 % nøjagtig. Hvis 
du bruger Field Inspector på en smartphone , kan du 
præcisere din position på et kort. 

App’en konfigureres  i administratorportalen ved hjælp af en drag’n’drop-editor. Det er nemt og hurtigt at foretage ændringer eller tilføje og fjerne kategorier.

Hvis præcision er altafgørende, kan Field Inspector køre 
på professionelt GPS-udstyr som fx Leica Geosystems 
Zeno 20. GPS'en, der har et Android-styresystem, kører på 
4G-netværk og måler helt ned til 5 cm nøjagtighed.

Så er der ikke noget at tage fejl af!
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