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‣ Offline bruk, steg for steg
1. Opprett offline-kart

2. Viktig om bruk og synkronisering av offline-kart
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1. Gå til «Min side»
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2. Gå til «Offline Kart» 

1. Opprett offline-kart

Får å opprette offline 
kart må appen stå i 
online modus.
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3. Gå hit for å laste ned 
kart til offline bruk
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5. Trykk «Opprett offlinekart» 
for de kommunene du ønsker å 
laste ned på telefonen til offline 
bruk.

Nedlastede kart krever noe 
lagringsplass på telefonen. 
Normalt skal telefonen kunne 
romme 3 – 5 kommuner 
samtidig. Om det begynner å bli 
lite lagringsplass vil telefonen gi 
beskjed.

4. Listen viser dine 
tilgjengelige kommuner.

Også kommuner uten 
plandata kan lastes ned 
for offline bruk.

1. Opprett offline-kart
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5. Skriften blir grå 
når nedlastningen 
starter

4. Listen viser dine 
tilgjengelige kommuner.

Også kommuner uten 
plandata kan lastes ned 
for offline bruk.

1. Opprett offline-kart

6. Gå tilbake til «Offline Kart»
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1. Opprett offline-kart

7. Trykk «Synk» for 
å se fremdriften på 
nedlastningen. 
Nedlastningen kan 
ta noen minutter.
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1. Opprett offline-kart

8. Statusbaren gir en 
indikasjon på framdrifta i 
nedlastningen
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1. Opprett offline-kart

10. Gå tilbake til «Offline Kart»

9. Kartlagene er nå ferdig 
nedlastet/synkronisert og kan 
tas i bruk i offline modus.
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1. Opprett offline-kart

11. Gå til «Min side»
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12. velg «Bruk offline 
kart»

1. Opprett offline-kart

13. Gå tilbake til «Offline Kart»
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14. Marker en av de 
nedlastede kommunene 
for offline bruk ved å 
trykke på 
kommunenavnet. 

Det kan være at du har 
flere kommuner liggende i 
dette vinduet, forberedt til 
offline bruk, men kun ett 
kan velges og vises i kartet  
om gangen.

1. Opprett offline-kart

15. Gå tilbake til «Min side»
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16. Trykk «Steng» for å gå 
til kartet som nå vises i 
offline modus.

1. Opprett offline-kart
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17. I kartet vises nå den 
valgte kommunen i offline 
modus. Videre bruk og 
funksjonalitet er som i 
online modus.

1. Opprett offline-kart
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Kartlagene må synkroniseres med jevne 
mellomrom. Hvorfor?
1. Jevnlig synkronisering må til for å ha de 
ferskeste dataene fra Plan basen og 
eksterne karttjenester tilgjengelig i offline-
kartet på iPaden eller iPhonen.
2. Når du tegner nye kartobjekter i Allma 
på din PC må det en synkronisering til for 
at de nye kartobjektene skal vises i offline-
kartet på iPaden eller iPhonen.

Om de tre ulike valgene for synkronisering:
- Online: Denne er satt som standard når du 

logger deg på appen. Online modus 
synkroniserer automatisk på både Wifi og 
mobilt nettverk. Dette kan gi store utgifter 
på mobil data.

- Wi-Fi: Wifi synkroniserer automatisk kun 
når du er koblet til Wifi.

- Manuell: Manuell synkronisering gir deg 
muligheten til selv å bestemme når du vil 
synkronisere dine data. Synkroniseringen 
kan skje både på Wifi og mobilt nettverk. 
Allskog anbefaler bruk av manuell 
synkronisering. Husk  da å synkronisere 
med jevne mellomrom, ca hver tredje dag.

Hvorfor manuell synkronisering?
En utfordring med «Online» og «Wi-Fi» 
synkronisering er at man ikke har kontroll på 
når synkroniseringen skjer. Da risikerer man å 
dra ut i felt med et offline-kart som ikke er 
ferdig synkronisert. Offline-kartet vil da ikke 
fungere. Derfor anbefaler vi «Manuell» 
synkronisering. Da har du selv kontroll på når 
synkroniseringen skjer og kan planlegge 
synkroniseringen slik at offline-kartet er klart 
til du skal i felt.

2. Viktig om bruk og synkronisering av offline-kart

Tegning, tracklogg og veipunkt i offline 
modus.
Veipunkt, sporlogg og kartobjekter som 
tegnes i offline-kart lastes automatisk opp 
til databasen når appen settes i online 
modus og har mobil eller Wi-Fi dekning.
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