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Instruktion för klienten Djupkarta.se
Installation
Applikationen för djupkarta.se laddas hem från hemsidan under menyn Medlemmar, man loggar in
med sin mailadress och lösenord. Att tänka på är att klienten behöver Microsoft.NET Framework
4.5.2 för att fungera. När man klickar på nedladdningslänken på hemsidan så kommer följande sida
upp enligt nedan. Vet man att man har Framework 4.5.2 installerad redan så klickar man på launch
direkt, annars klickar man på Install för att installera Framework 4.5.2. I vissa fall kan man behöva gå
direkt till Microsoft och ladda ner Framework 4.5.2 därifrån: https://www.microsoft.com/svse/download/details.aspx?id=42642, men i de flesta fall funkar det direkt från nedan. Tänk på att ha
tillräckligt med utrymme på hårddisken.

Inloggning
För att logga in på klienten Djupkarta.se så skriver man sin mailadress och lösenord man fick när man
gick med i projektet. Har man glömt sitt lösenordet så finns en knapp för det under inloggningsidan.
Vill man byta mailadress kan man göra det under inställningar när man väl loggat in på klienten
(förklaras längre ned).

Inställningar - Konto
När man har loggat in på Djupkarta.se kommer man till startsidan och där klickar man på knappen
Inställningar för att göra nödvändiga inställningar för projektet.

Under fliken Konto kan man byta mailadress och lösenord. Under rullgardinen Standard sjö anger
man vilken sjö som skall komma upp som default när man klickar på knappen Karta som finns på
startsidan (förklaras längre fram i instruktionen).
Uppladdningsmappen går inte att ändra på utan den ligger hårdkodad för att få en stabilare
applikation, uppladdningsmappen hittar man under sökvägen:
C:\data\Djupkarta.se\Upload\
På samma sätt gäller det för nedladdningsmappen som man hittar under sökvägen:
C:\data\Djupkarta.se\Download\
Sökvägarna ovan för Upload och Download skapas vid installationen av applikation Djupkarta.se.
Efter att man har gjort ändringar i fliken Konto så trycker man på Spara för att spara inställningarna.

Inställningar - Utrustning
Här anger man tillverkare och modell på sin plotterenhet man använder. Detta för att få rätt format
på sina djupkartor.

Efter att man har gjort ändringar i fliken Utrustning så trycker man på Spara för att spara
inställningarna.

Inställningar – Nerladdning sjökort
Här anger man vilka sjöar man vill ladda ner djupkartor för genom att välja en sjö i rullgardinen och
trycka på knappen Lägg till. Man upprepar proceduren för respektive sjö man vill ladda ner. Var noga
med att inte lägga till en sjö två gånger.

Uppladdning
När man loggat in på Djupkarta.se så det första man kommer till är startsidan och där visas fliken
Uppladdning. Har man lagt filerna, vilket man skall göra, man loggat under ett fiskepass under
mappen Upload (C:\data\Djupkarta.se\Upload\) så kommer loggfilerna upp här automatiskt, se
bilden nedan. Man kan också söka efter dem, om de av någon anledning inte kommer upp under
fliken Uppladdning. För att ladda upp filerna till servern så klickar man på knappen Ladda upp.
Har man loggfilerna på en extern hårddisk, kan man länka dem till Uploadmappen enligt nedan:
• stäng av klient programmet
• starta command prompt, enklast tryck på windows tangent och r och skrev i rutan cmd, tryck på ok
eller slå enter
• gå till mappen c:\data\djupkarta.se med kommando cd c:\data\djupkarta.se
• radera mappen upload med kommando rd upload
• skapa länk till mappen där filerna ligger med kommando mklink /j upload
d:\mappen\där\filerna\är och tryck på enter
• starta programmet och kolla om den ser filer
Längre ned på uppladdningssidan så ser man vilka loggfiler man har laddat upp, vilken sjö det var,
datum på uppladdning m.m.

Nerladdning
Under fliken Nerladdning visas de sjöar man sparat under inställningar. Är det första gången kommer
alla sparade sjöar upp här. För att spara ner dem så klickar man på Ladda ner uppdaterade kartor.
Djupkartorna hamnar under mappen Download ( C:\data\Djupkarta.se\Download\). Djupkartorna
kopierar man sedan över till sitt minneskort man använder till plottern. Tänk på att inte använda
foldernamn med åäö. Efter att man laddat hem kartorna så visas inga sjöar under fliken Nerladdning,
men så fort en uppdatering av en sparad sjö finns tillgänglig, visas den nedan. För att ladda hem
uppdaterade sjöar, klickar man på Ladda ner uppdaterad kartor för att ladda ner den/dem.
Man kan också ladda om samtliga sparade kartor om man vill det, då klickar man på Ladda om
samtliga kartor.

Karta
Funktionen Karta som visas på förstasidan i applikationen, är ett verktyg att använda när man
hemma vill sitta hemma och i lugn och ro och studera en djupkarta. Som default kommer den sjö upp
man angav under inställningar i rullgardinen för Standard sjö. Man kan sedan välja vilken sjö man vill
under rullgardinen till höger på kartasidan. Allt eftersom sjöarna uppdateras så kommer de ut här
under karta. Karta är fortfarande under uppbyggnad och fler funktioner kommer att komma. Nedan
beskrivs några funktioner.
För att flytta djupkartan så håller man inne högerknappen på musen och drar i motsatt riktning som
man vill flytta till. Zooma in och ut gör man genom att använda scrollen på musen.
Under fliken WAYPOINTS kommer användarna att kunna lägga in waypoints på exempelvis farliga
grund/grynnor, ramper m.m.
Under fliken SPÅR kommer användarna att kunna rita egna spår som kan exporteras ut till loden så
att de som har motorguide skall kunna skapa rutter utefter dessa spår.

