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 Uppdragsgivaren har varit Skogsvårdsstyrelsen Värmland/Örebro, där handledaren har varit 
Pär Nyman. Examinator är Folke Stridsman. Examensarbetet är utfört på Skogsvårdsstyrelsens 
kansli i Karlstad under våren 2004.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheterna för ett system till 
Skogsvårdsstyrelsen Värmland/Örebro, där uppgifter ska registreras i handdator vid fältbesök 
och därefter verifieras och slutlagras i Skogsvårdsstyrelsens databaser.  Under arbetets gång 
har olika skogsorganisationer och företag intervjuats för att ta reda på om de har någon lösning 
som skulle kunna passa för Skogsvårdsstyrelsen. De lösningar som används av andra 
organisationer/företag har analyserats för att få fram för- och nackdelar med de olika 
varianterna. Slutprodukten innefattar inte någon prototyp på hur uppgiften skulle lösas utan 
föreslår olika verktyg som skulle kunna användas.  
 Arbetet har grundats på litteraturstudier om införande av GIS i organisationer samt 
intervjuer och brevkontakt med personer och företag som arbetar med eller har kunskaper om 
fältGIS. Slutligen har två olika lösningar tagits fram som förslag till Skogsvårdsstyrelsen. 
Båda förslagen innebär en handdatorapplikation med ett formulär där användaren på ett enkelt 
sätt kan knappa in åtgärder och anteckningar vid fältbesöket.  
 Det första förslaget presenterar en lösning i ArcPad där data från handdatorn överförs via 
Active Sync till kontoret i form av shapefil som läses in i kotten. I Kotten får användaren 
godkänna aktiviteterna och variabler skickas sedan i en sträng till en asp-sida.  
 I det andra förslaget används Visual Studio NET där en fristående applikation byggs som 
lagrar data i SQL Server CE, sedan synkroniseras data via One Bridge direkt in i SQL Server. 
En webbapplikation med karttjänst som finns tillgänglig inom Skogsvårdsstyrelsen startas och 
därifrån verifieras data. 
 
Abstract 
 
The primary aim with this degree project was to investigate the possibilities for making a 
system for the National Board of Forestry in Värmland/Örebro, where information needs to be 
registered in a PDA when making a field- visit, and thereafter be verified and stored in the 
National Board of Forestry’s databases. As the work proceeded, different Forest industries and 
Forest Owners have been interviewed in order to learn about their field applications and if 
these could fit the National Board of Forestry. The solutions which are being used by different 
organisations/businesses have been analyzed in order to distinguish advantages and 
disadvantages with each solution. The final product doesn’t include any prototype, but does 
suggest different tools that can be used to solve the problem, and also describes how to use 
them.  
 The work has been based upon studying literature about implementation of GIS in 
organisations, interviews and mail- contact with people and companies who work with or have 
knowledge about field- GIS. Finally two different solutions have been presented to the 
National Board of Forestry. Both solutions include a user friendly interface where the user can 
input spatial and tabular data directly in the field.  
 The first suggestion presents a solution in ArcPad where data from the PDA transmits to 
the office through Active Sync in shapefile format. In Kotten the user verifies the data and all 
that is accepted is being sent as a string to an asp- page.  
 The second suggestion uses Visual Studio NET where a separate application is built that 
stores data in SQL Server CE. The data synchronizes to SQL Server through One Bridge. A 
web service is launched where the data can be verified.  
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1. Introduktion 
 
Uppgiften var ursprungligen att undersöka möjligheterna för ett system till 
Skogsvårdsstyrelsen Värmland/Örebro, där uppgifter ska registreras i handdator vid fältbesök 
och därefter verifieras och slutlagras i Skogsvårdsstyrelsens databaser. Examinator föreslog att 
systemutredning skulle göras och kraft läggas på att studera alternativa lösningar.   
Målsättningen var att undersöka olika metoder för fältinsamling av kartdata samt att föreslå 
någon av dessa för Skogsvårdsstyrelsens arbete med handdator i fältanvändning.  
 I uppgiften ingick att få förståelse för hur systemet fungerar idag samt vilka förutsättningar 
som finns för att ändra systemet. Att få en bra inblick i vilka möjligheter som finns på 
marknaden vad gäller programvaror för handdatorer och programmeringsmöjligheter för 
dessa. Att vidare även fundera på hur data ska kunna verifieras och tas in i systemet på ett bra 
sätt. Är en webbapplikation en bra lösning eller behövs det programmeras en speciallösning 
eller finns det färdiga produkter för detta?  
 Efter hand inriktades arbetet alltmer på handdator- delen och Skogsvårdsstyrelsen håller på 
att utveckla en egen webbtjänst som antagligen kommer att kunna ta emot och verifiera data 
från handdator. 

1.1 Bakgrund 
 
Skogsvårdsstyrelsen (SVS) är en regional myndighet (11 st) som handhar frågor som rör 
skogsbruket. SVS ingår i Skogsvårdsorganisationen (SVO) som även omfattar Skogsstyrelsen 
(SKS). SVO:s uppgifter är att se till att skogarna i landet brukas på ett sådant sätt som är 
bestämt enligt gällande lagar.  
 SVS tar emot hyggesanmälningar. Dessa tas manuellt in i ”Kotten”, en variant på ArcView 
3.x. Handläggning sker utifrån en blankett som är inskickad till myndigheten och området som 
ska avverkas digitaliseras in manuellt i ”Kotten”. I anslutning till digitaliseringen fylls ett 
formulär med information i om marken. SVS tar beslut om fältbesök och vid dessa fältbesök 
finns ett fåtal uppgifter som ska registreras i ”Kotten” när handläggaren kommer tillbaka från 
fältbesöket. Ett problem är att detta görs på olika sätt helt beroende på vilken person som gör 
besöket. Ett annat är att det ibland görs fältbesök som aldrig registreras i ”Kotten” pga den 
mänskliga faktorn.  
 SVS önskar ett nytt system där man utnyttjar handdator med GPS-stöd för att registrera ett 
fåtal uppgifter vid fältbesök. För detta krävs en utredning av vilken programvara som behövs 
till handdatorn, hur man ska överföra data och verifiera data på kontoret samt hur data ska 
slutlagras på SVS SQL-databas. 
 För tillfället finns det ca 15 st handdatorer inom organisationen, ESRI:s programvara 
ArcPad är tänkt att användas på dessa för kartstöd och även registrering av data i fält. 
De data som är tänkt att användas i den här applikationen är GPS-koordinater, datum, 
Aktivitetskoder och Statistikkoder för avverkningsanmälningarna (se bilaga A). 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med uppgiften var att SVS söker ett förslag på system för att registrera ett fåtal 
uppgifter vid fältbesök med handdator, dessa uppgifter ska sedan verifieras på kontoret i en 
applikation som visar kartobjekt (avverkningsanmälningar), GPS-punkter från fältbesök och  
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attribut till dessa. Vidare önskas en ”verifieringsapplikation” som ska läsa in nya uppgifter och 
skriva in i ”Kottens” databaser. 
 Målet är att ge ett förslag på system som skulle fungera för Skogsvårdsstyrelsen, att ta reda 
på vilka möjligheter som finns utifrån de produkter och mjukvaror som används idag samt att 
ta hänsyn till olika kostnader som kan uppstå för Skogsvårdsstyrelsen. 
 

1.3 Avgränsning 
 
En naturlig avgränsning som finns i det här examensarbetet är det faktum att det ibland missas 
tekniska lösningar som finns som inte gör så stor reklam för sig själva. Kanske har författaren 
helt enkelt glömt bort att undersöka en lösning, eller fått missvisande svar på frågor som har 
ställts.   
 Något som skulle ha varit önskvärt med den här uppgiften var att göra en slags dataprototyp 
över den slutliga systemlösningen, eller åtminstone en prototyp över en del av systemet. Detta 
hade uppskattats av Skogsvårdsstyrelsen, men pga den begränsade tiden var detta aldrig 
aktuellt. Därför är detta examensarbete begränsat eftersom resultatet inte har blivit testat i 
praktiken. 
 En annan avgränsning var att framförallt fokusera på handdatorn och lösningar kopplat till 
den, själva verifieringsdelen har det inte lagts ner mycket tid på. Det som presenteras av den 
delen är framförallt realistiska önskemål och tankar från Skogsvårdsstyrelsen.  
 Ytterligare en avgränsning var att försöka ta hänsyn till eventuella begränsningar i teknisk 
miljö hos Skogsvårdsstyrelsen.  
 

1.3.1 Riktlinjer från Skogsstyrelsen  
 
För att ta reda på om en liknande uppgift eller önskemål fanns inom organisationen togs 
kontakt med Skogsstyrelsens kontor i Jönköping. För tillfället arbetar man inom 
organisationen med en karttjänst som ska vara tillgänglig ute i fält, när man jobbar i skogen. 
Det arbetas också med att bygga en mobil standard för organisationen.  
 Önskemål som finns är att man gärna vill lämna ArcPad miljön som man jobbar mycket 
med idag (eftersom man har köpt in ArcPad licenser till handdatorer inom organisationen) och 
göra formulär direkt i Microsofts Visual Studio NET miljön och även koden direkt i samma 
miljö. Allra helst är man intresserad av att ta med sig databasen direkt ut i fält, göra 
uppdateringarna där och sedan ta in till kontoret och synkronisera databasen. När man är ute 
med handdatorn vill man kunna peka på objektet och nå formulär direkt som innehåller data 
från databasen. Anledningen till att man vill slopa användningen av ArcPad är DBase formatet 
som attributen hamnar i. DBase är ett gammalt format och man vill gärna överge det helt och 
ersätta det med direkt kontakt med databasen.  
 Ett förslag togs fram som innebär att kontakt skulle tas med andra bolag, som t ex ESRI 
och diverse skogsbolag för att ta reda på hur de gör, och om de har några tekniska lösningar 
som de kan berätta relativt detaljerat om. Det föreslogs även att arbetet skulle inriktas på det 
mobila för att begränsa arbetet ytterligare. Särskilda önskemål från Skogsstyrelsen var att en 
ny applikation gärna ska kunna skriva i SQL CE för att underlätta synkroniseringen av data 
till SQL Server. I dagens läge finns det stora möjligheter för att koppla upp sig online och 
använda webbklienter för att komma åt sina data. För tillfället är detta inget som satsas på av 
Skogsstyrelsen eftersom de räknar med bristande tillgänglighet av datanät/uppkoppling i 
skogen. [8][13] 
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1.4 Terminologi 
 
ADO – Active Data Objects 
Databasobjekt med en uppsättning med funktionalitet för hantering av data. ADO.NET kom 
samtidigt som Visual Studio NET och innehåller en mängd förbättringar, det är ett 
samlingsnamn för en rad olika språk och tekniker som används för att kommunicera med i 
första hand databaser. I ADO.NET finns det en uppsättning klasser för att arbeta med data som 
både är upp- och nedkopplat. 
 
DDL – Data Definition Language  
Används för att hantera databaser, tabeller och indexeringar. 
  
DML – Data Manipulation Language  
Datamanipulationsspråk, används för att manipulera data i databastabeller. 
 
EPOS 
Positioneringstjänst, säljs av Cartesia. 
 
ESRI Inc 
Globalt företag som utvecklar och säljer GIS- produkter, kallas ESRI. 
 
Fleranvändarlicens  
1 licens installerad på flera datorer, men som bara kan användas av en användare i taget. 
 
FältGIS 
GIS anpassat till handdator, eller anpassat till att vara mobilt på annat sätt. 
 
GIS 
Geografiskt Informations System, ett system som kan hantera, analysera och presentera 
geografisk information. 
 
GPS 
Globalt Positionerings System 
 
INTERGRAPH 
Globalt företag som utvecklar och säljer GIS- produkter. 
 
MapInfo 
Globalt företag som utvecklar och säljer GIS- produkter. 
 
Mobilt GIS på turné 
Presentation av produkter och lösningar för mobilt GIS av ESRI, Mowic, SÅGAB och Sweco 
Position. 
 
Mowic 
Svenskt företag som arbetar med trådlös datakommunikation och äger ett nät som används för 
sådan verksamhet, de jobbar även med Trimbles produkter, allt utom optiska mätinstrument. 
Deras datanät är enbart avsett för data- överföringar.  
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NET – Microsofts Visual Studio .NET  
Ett omfattande utvecklingsverktyg med ett gemensamt gränssnitt för olika 
programmeringsspråk. Miljön erbjuder verktyg för att utforma, skapa, testa och distribuera 
program och webbtjänster.  
 
PDA 
Personal Digital Assistant, portabel persondator, kallas för handdator i vardagligt språk. 
 
Ruggad 
Vädertålig  
 
Shapefil – shp 
ESRI:s egna filformat för att lagra geografiskt kartdata. Shapefilen består av tre olika filer som 
tillsammans bildar ett dataset. Shp innehåller objektet, dbf innehåller attributdata och shx 
innehåller ett index som kopplar ihop filerna. 
 
SQL – Structured Query Language 
Ett frågespråk som används för att hantera databaser och databasinformation. 
 
SQL Server 
En avancerad databashanterare. En applikation som är en RDBMS (Relational Database 
Management System) d.v.s. ett relationsbaserat databashanteringssystem.  
 
SQL Server CE 
Avancerad relationsdatabashanterare utvecklad för Pocket PC och handdator, kompatibelt med 
SQL Server. 
 
Trimble 
Företag som bl.a. utvecklar och säljer GPS- och mätinstrument. 
 
Whitepaper 
Faktablad om specifik produkt. 
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2. Genomförande 

2.1 Programvara 
 
Programvaror som använts i detta arbete är Skogsvårdstyrelsens ”Kotten” (en variant av 
ESRI:s ArcView 3.x), Microsoft .NET miljö, ESRI:s emulator för ArcPad 6.0.3. För rapporten 
har Microsoft Word använts. 
 

2.2 Metod 
 
Det mesta arbetet med den här uppsatsen har utgått ifrån att ta reda på om det finns befintliga 
lösningar, alternativt verktyg för lösningar av den här sortens problemställning. Framförallt 
har skogsföretag och andra myndigheter med fältverksamhet varit intressanta att ta kontakt 
med för att ta reda på hur de har löst sin datainsamling och registrering av data i fält.  
 För att få en inblick i hur andra myndigheter och skogsbolag som arbetar i fält med 
datainsamling gör har mycket utav arbetet bestått av telefonintervjuer med berörda personer 
samt inläsning av broschyrer, white papers och beskrivningar av deras olika produkter och 
lösningar. 
 Tid har lagts ned på att ta reda på om GIS-företagen har egna fältGIS med 
programmeringsmöjligheter så att de kan anpassas till köparens behov.  
 För att få tag i kontaktpersoner inom en stor organisation har e-post skickats till en allmän 
adress inom organisationen, sedan har i de flesta fallen ett svar fåtts med namn och 
telefonnummer till en lämplig kontaktperson inom organisationen. 
 Intervjuer som gjorts har i första hand gjorts via telefon, men även har personlig kontakt 
tagits, fr.a. med Skogsvårdsstyrelsens personal och de som var närvarande på Mobilt GIS på 
turné.  
 Ett besök på ESRI:s ”Mobilt GIS på turné” har också gjorts, där presenterades olika 
lösningar på mobilt GIS av ESRI, Mowic, SWECO Position och SÅGAB. 
 Arbetet har även innehållit litteraturstudier om design och införande av GIS, SQL Server 
CE och handdatorer. [1][2] 

2.3 Önskemål om formulär 
 
Från början var man på det klara med att ett nytt formulär skulle läggas till i handdatorn för 
det nya användningsområdet. Frågan är hur designen på ett sådant formulär bör se ut för att få 
ett så enkelt och funktionellt gränssnitt som möjligt.  
 Först fanns ett önskemål om att ha ett traditionellt utseende med 2 combo- boxar 
innehållande statistik- och aktivitetskoderna, samt datum, koordinater och en OK- knapp.  
 Lite senare kom det fram önskemål om en annan slags lösning med check- boxar som går 
att kryssa i med en pekning och kombinera det med list- boxar eller text- ruta. Anledningen 
till att det andra förslaget på formulär kom fram var dels att det första alternativet kändes lite 
gammeldags och dels att det ibland behövs kunna sättas flera olika koder på varje punkt. Det 
fungerar inte om man bara har två combo- boxar. Då måste en ny punkt skapas varje gång en 
ny uppgift ska läggas till.   
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2.4 Handdatorer 
 
Handdator kallas även för PDA, Personal Digital Assistant, d.v.s. en portabel persondator. 
PDA:n har de flesta funktioner som en vanlig PC har, den största skillnaden är den fysiska 
storleken och att tangentbord saknas, samt att minnes- och lagringskapacitet är klart mindre.   
 
Det finns olika slags handdatorer, de som är anpassade för inomhusbruk och de som är 
ruggade och tål både vatten och vind.  
 Det är stora prisskillnader på dessa handdatorer. En billig handdator för inomhusbruk typ 
IPAQ kan kosta från 2 500 kr. Exempelvis passar HP iPAQ H1940 in i det prisläget. Den har 
en hastighet på 266MHz, 64MB SDRAM minne och har Windows Pocket PC 2003 som 
operativsystem.  
Ruggade handdatorer kostar betydligt mycket mer, exempelvis kan nämnas handdatorn Recon 
som kostar mellan ca 10 000 och 12 000kr beroende på vilken processor man vill ha (200/400 
MHz). Just Recon innehåller en 200/400 MHz processor, 64 Mb RAM, 128 Mb inbyggd 
flashdisk och Windows CE, den är anpassad att klara ett brett spektrum av temperaturer (-30 
till +60 grader C). Den har inbyggd flashdisk på 128 Mb för att undvika dataförlust och har 
även vattentät USB och serieport.  
 Vad gäller programvaran till handdatorer så innebär det inte någon skillnad utifrån 
plattformen. Det är framförallt operativsystemet som styr vilka programvaror som kan 
användas.  
 Det finns i huvudsak två olika operativsystem som dominerar till handdatorer, vilka är 
Pocket PC (Microsoft) och Palm OS (Palm).  De vanligaste handdatorerna är de som är 
billigast och inte alls fältmässigt anpassade. Det innebär att de är känsliga för vatten och kyla. 
Andra problem som finns med handdatorer (som inte är ruggade) är att displayen är 
ljuskänslig. Ett pekgränssnitt kan vara krångligt att använda om man exempelvis har handskar 
på sig. Med hjälp av ett fristående tangentbord skulle det kunna bli lättare att hantera 
datainsamling. [28] 
 

2.5 GPS 
 
För att få in GPS- signaler krävs det att man har en GPS- mottagare kopplat till sin handdator. 
Det finns två sätt att koppla GPS- en till handdatorn. Dels kan man använda kabel och dels 
blåtandskoppling. Det är seriell datakommunikation mellan komponenterna om man använder 
sig av COM eller USB porten. Det finns en GPS som kallas Bluei och är svensktillverkad som 
har blåtandsuppkoppling. Den är relativt strömsnål och ska klara 12 timmars drift i taget. 
Eftersom den kopplas till handdatorn via Blåtand drar den inte på handdatorns batterier.  
Den kostar från 1650 kr och väger 65g. Bluei har rekommenderats både av företaget Mowic 
och av Sweco Position i samband med Mobilt GIS på turné.[4][6]  
 

2.5.1 GeoExplorer CE Series – handdator och GPS i ett 
 
Trimble lanserar Geo Explorer CE Series. Det innebär en kombination av handdator med 
Windows CE som operativsystem samt GPS mottagare i en enhet. Det innebär att det inte 
finns några kablar mellan GPS:en och handdatorn. GeoExplorer är ruggade enheter som tål  
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vatten, stötar, är dammsäkra och har en färgskärm som är anpassade för utomhusbruk. 
Batterikapaciteten är på ca 10 h och har inbyggd flashdisk som säkerhet för att undvika 
dataförlust. GeoExplorer finns i två varianter med olika GPS noggrannhet. Dels GeoXM som 
är den enklare varianten (2-5 m noggrannhet) och dels GeoXT som har högre GPS 
noggrannhet (submeter noggrannhet). GeoXM kostar ca 28 500kr och GeoXT kostar ca 
43 500 kr. [4][6] 

2.6 Befintliga FältGIS produkter 

2.6.1 INTERGRAPH – IntelliWhere™ OnDemand 
 
Arbetet började med att leta efter sk ”Whitepapers” på företagets hemsida efter fältprodukter. 
IntelliWhere™ OnDemand hittades som är ett mobilt GIS för handdator. Programmet 
marknadsförs som ett verktyg för att få ut företagets kartdata till den mobila arbetskraften. 
Med hjälp av Visual Basic® eller C++® är det möjligt att skapa sina egna applikationer och 
göra specifika arbetsuppgifter i utvecklingsverktyget IntelliWhere API. 
 Med hjälp av IntelliWhere OnDemand Command Line Toolset laddas data till och från 
handdatorn, detta fungerar som ett tillägg till INTERGRAPH:s GIS GeoMedia och lägger till 
ett verktygsfält i programmiljön. Detta tillägg är ett slags kommandospråk som omvandlar 
geografiska data till onDemand- filer som är den slags fil som fungerar i INTERGRAPH:s 
fältGIS. Det är möjligt att omvandla shape- filer till OnDemand- filer, men det går inte att 
redigera i onDemand- filen och sedan omvandla till shape- fil igen.  
 När data flyttas till OnDemand från GeoMedia hänger i stort sett allt data med som man ser 
på skärmen, inklusive frågor man ställt till programmet. Synkroniseringen görs via Microsoft 
Active Sync, FTP eller e-post. 
 Vad gäller att ta med sig kartdata och uppdatera dessa i fält och sedan ta fram ett formulär 
och fylla i uppgifter som sedan ska uppdateras i SQL-server hade inte den intervjuade Carl 
Richson något bra svar på för tillfället. Däremot berättade Richson att INTERGRAPH:s eget 
system har i sitt grunduppförande data lagrat i access och de har därför inte det problemet. 
Richson föreslog en konvertering av data till access format för att få det att fungera. Det är 
dock inget som skulle rekommenderas av skrivande med tanke på användaren i ett fältGIS inte 
alltid är ett GIS- proffs. [26][27][14] 
 Kostnaden för en licens är 7 356 kr och det är för varje handdator. För att få 
INTERGRAPHs koncept att fungera hos Skogsvårdsstyrelsen skulle det krävas minst en licens 
på GeoMedia för att kunna checka in/ut data ordentligt. Det skulle i så fall räcka med en licens 
på 19 000 kr, om uppdateringar önskas kostar det 150 kr/mån. Det finns även 
fleranvändarlicenser som dock kostar lite mer per styck. 
 

2.6.2 MapInfo MapX® Mobile 
 
MapInfo är ett av de större GIS- företagen på den svenska marknaden. Deras GIS är uppbyggt 
på ett annat sätt än ESRI:s och tillhörande data sparas i de flesta fall i SQL server eller i 
Oracles produkter. MapInfos produkt för fältGIS heter MapXMobile. Den har ungefär samma 
funktioner som MapInfo, dock lite enklare. [30] 
MapInfo MapX®Mobile är utvecklingsverktyget för mobil verksamhet med samma namn 
(båda produkterna ligger i samma paket). Det kan fungera tillsammans med Pocket Access och 
Microsoft®SQL CE via ADO. [31] 
 

Sabina Bernhard 04-11-29 Sida 7 



  Luleå tekniska universitet  
  Institutionen för samhällsbyggnadsteknik 
  Magisterutbildning Geografisk IT 
 
 Licenserna kostar 2665 kr/st (upp till 99 st, sedan lägre pris). Man måste minst köpa 10 
licenser. Årligt underhållsavtal kostar 533 kr/st. Utvecklingslicensen för MapXMobile är 
gratis och kan laddas ner från MapInfos hemsida, www.mapinfo.com. [18] 
 

2.6.3 ESRI – ArcPad Application Builder/ArcPad Studio 
 
ESRI Inc är en av de största på GIS- marknaden. De har många olika slags GIS- produkter och 
Skogsvårdsstyrelsen använder deras programvaror till sina geografiska data.  
 ArcPad är ESRI:s fältGIS, som är anpassat till ArcGIS. Till ArcPad finns det ett 
utvecklingsverktyg som heter ArcPad Application Builder.  
ArcPad kostar ca 6 500 kr, den är en ganska lättanvänd, billig och tunn klient som kan 
användas för inventering, kontroll och uppdatering i fält. Genom GPRS kan man få direkt 
tillgång till kontorets data. Den har ett pekgränssnitt och VB script kan användas för 
programmering. Det finns möjlighet att m.h.a. GPS- mottagare hitta närmsta objekt till GPS- 
punkten i shapefilen, dvs det geografiska kartobjektet som ligger närmast punkten. [17] 
 Med hjälp av ArcPad Application Builder, även kallat ArcPad Studio, kan man göra 
formulär för egen datainsamling. Det är objektorienterad programmering som används.  
 I en tänkbar applikation skall formulär skapas med 2 comboboxar, där användaren kan 
välja attribut. Tillsammans med användandet av GeoNotes, skulle comboboxarna kunna fyllas 
direkt utifrån vilka attribut som finns att välja mellan i tabellerna aktivitet och statistik. I GIS- 
programmet sätts egenskaperna för shapefilen, och här väljs även de värden som ska finnas i 
combobxarna. När registrering av information ska göras måste punktlagret vara editerbart. När 
en ny punkt digitaliseras in körs det skapade formuläret igång och användaren kan välja 
värden från combo- boxarna. Dessa värden lagras i en dBase fil som är kopplad till shapefilen. 
[22] 
 På ESRI:s hemsida kan man ladda ner färdiga script som andra användare delar med sig av. 
Det finns bl a ett som heter ”ArcPad Form Creation Wizard”. Efter att man laddat hem scriptet 
läggs det under ”applet” mappen under ArcPad. När man startar ArcPad nästa gång så finns en 
ny ikon med. Detta är ett script som underlättar för att göra förändringar i nya teman. För att 
det ska fungera måste först en shapefil finnas som man kan göra ändringar i. Sedan får man 
välja det och med det nya scriptet skapar man ett formulär som öppnas varje gång ett nytt 
objekt läggs till i shapefilen, med förinställda frågor. Nicklas Avén på Skogsvårdsstyrelsen i 
Torsby har använt detta för att digitalisera in nya punkter på sina fältuppdrag. Under en 
produktiv dag kan han göra ca 20 besök och på varje plats kanske han behöver göra 2 
anteckningar. Detta ger 30-40 punkter per dag och ett handdatorprogram kan göra stor skillnad 
i tid vad gäller kontorsarbetet som följer fältarbetet. [5] 
 Man kan köpa ett programtillägg för ArcPad från Trimble som stöder lagring av GPS-data 
för efterberäkning och även ger möjlighet att se GPS och DGPS status. Detta i form av 
exempelvis GDOP och PDOP. Med trimbles produkter kan man använda olika 
koordinatsystem och få en hög precision och noggrannhet [6]. 
 

2.6.4 ESRI – ArcSDE  
 
Företaget ESRI Inc har en produkt som heter ArcSDE. ”ArcSDE är en gateway som gör det 
möjligt att lagra förvalta och använda geografiska data i en vanlig relationsdatabas”. [24] Via 
ArcSDE får användaren möjlighet att använda bl a Microsoft SQL Server för att hantera 
geografisk information. [24] 
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 ArcSDE ligger ovanpå SQL-server och det är beroende på hur mycket data respektive hur 
många användare man har som bestämmer hur många licenser man behöver för varje 
organisation. Det är en svarstidsfråga. ArcSDE fungerar som en databasanslutning varifrån 
data hämtas och är inte synlig för den ”vanlige” GIS- användaren. 1 licens kostar 135 000 
kr/server inkl 2 cpu, plus årligt underhåll på 35 000 kr/år fr.o.m. år 2.  
 När man lagrar GIS-data i en fleranvändarmiljö använder man vanligen ArcSDE ovanpå 
SQL-server (eller någon annan RDBMS – Relational Database Management System). För att 
kunna redigera data i en ArcSDE databas krävs att man har tillgång till någon programvara 
som kan redigera i SDE exempelvis ArcEditor. Om man har tillgång till ArcEditor eller 
ArcInfo kan man checka ut data till ArcPad och sedan checka in det redigerade datat i  
ArcSDE/SQL-server databasen. Är det dessutom så att organisationen använder sig av 
GeoDatabas-konceptet i ArcGIS (ArcView 8, ArcEditor 8, ArcInfo 8) och ArcSDE 8 så kan 
man sätta upp ett regelverk för data via något som kallas Subtyper och Domäner. Om man har 
använt sig av dessa funktioner för att skapa regler för hur datat får uppdateras kommer dessa 
regler att följa med i utcheckningen av data till ArcPad och blir således kontrollerade och 
verifierade redan ute i fält. [10] 
 Det är möjligt att lägga till nya attribut till databasen (som finns i SQL-server) till en 
shapefil vid ett fältbesök utan att göra editeringar i själva kartbilden. Genom att använda ett 
skapat formulär kan man via ArcSDE uppdatera i SQL-server när man kommit in till kontoret. 
 Vid incheckning till kontoret ligger attributdata i dBase-format men kan checkas in i SQL-
servers tabeller. ArcView kan inte redigera ArcSDE. Nödvändiga verktyg för att använda den 
här modellen är SQL-server, ArcSDE, ArcEditor eller ArcInfo och ArcPad. Skillnaden mellan 
ArcInfo och ArcEditor ligger i att ArcInfo har betydligt fler analysfunktioner. Detta innebär att 
det inte är möjligt att ta med sig kartdata från ArcView 3.x (det format som Kotten finns i) 
med tillhörande data från SQL-server och ”checka in” respektive ”checka ut” till ArcPad mha 
ArcSDE.  
 SQL-server CE behöver inte användas för att checka ut/in data, det som krävs är ArcEditor 
8 eller ArcInfo 8, attribut lagras i dBase format till ArcPad. Det behövs inte göras någon egen 
programmering för att komma åt sparat data och databas i ArcPad som är kopplat till 
respektive shapefil. ESRI rekommenderar att man använder ArcPad Studio för att göra egna 
program, men då krävs det att man behärskar programmeringsspråket C++. Det är därför 
relativt vanligt att VB script används tillsammans med ArcPad studio (där man gör 
formulären).  
 In/ut checkning av data mellan handdator och ArcSDE/SQL- server sker med en 
standardfunktion och ska inte innebära problem för en vanlig datoranvändare som inte är 
data/GIS specialist. För att överföra data (SQL-data) och kartdata till ArcPad och sedan ta in 
editerat data igen och uppdatera direkt i databasen används ArcEditor eller ArcInfo för att 
utföra operationen. Verifiering av fältdata är beroende på vilka regler som finns uppsatta i 
Geodatabasen samt organisationens policy. För tillfället kan man inte programmera egna 
kartlösningar för ArcPad mha något annat verktyg än ArcPad Studio. Man kan dock som 
tidigare nämnts kombinera ArcPad Studio med VB-script. [10] 

2.6.5 Mobile Mapper 
 
Mobile Mapper är en helt ny produkt från Thales Navigation och säljs i Sverige av 
GPS@work som är en utbrytning från Cartesia.  
 Mobile Mapper är ett koncept för att samla in positions och attributdata till GIS. Via 
Mobile Mapper Office programvara kan man importera existerande kartmaterial i såväl 
MapInfo-, Arcview- som AutoCad-format (mif, shp, dxf) till Mobile Mapper. Efter avslutat  
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arbete, exporteras insamlad information tillbaka till GIS-systemet i motsvarande format. Om 
man väljer den här varianten, måste insamlat data samköras på något sätt med redan 
existerande data för uppdatering. [21] 
 Ett paket kostar 17 000 kr och innehåller en Mobile Mapper med inbyggd GPS, seriell 
kabel, Mobile Mapper Office programvara, minneskort (32MB) samt batterier. Den är ruggad 
och har en skärm som tål solljus. Den klarar -10°C till +60°C. Om man inte använder sig av 
COM-porten för kommunikation så kan man använda sig av en kortläsare. Den har inget 
tangentbord eller penna att skriva med, det finns istället ett antal knappar som man använder 
sig av. Det går att skapa egna listor i Office-miljön för att kunna välja egna attribut i drop-
down listor. Den klarar av shape- formatet, men det går inte att programmera någon egen 
applikation till apparaten.  Den har både GPS mottagare och EGNOS mottagare inbyggt.  
EGNOS-tjänsten innebär kontakt med 3 geostationära satelliter som ger täckning i södra delen 
av Europa och ev. i Södra Sverige om det inte är i skogsmiljö. EGNOS ger 3-5 m 
noggrannhet. EPOS- tjänsten (från Cartesia) kan användas och ger en noggrannhet på 2-3 m 
men kräver extra utrustning och antenn. Utrustning exkl. antenn kostar 7500kr. Korrektionen 
kostar 6000 kr/år.  Med Post-Processed Differential Correction option kan man utan någon 
slags DGPS få en noggrannhet på under 1 meter. [11] 
 Det här alternativet skulle innebära att en punktshapefil skapas vid fältbesök och nya 
punkter digitaliseras in allt eftersom och tillhörande attribut läggs till i attributtabellen. Efter 
fältbesöken importeras punktskiktet till Kotten. Sedan skulle punkterna visa vilka 
avverkningsanmälningar det gäller (eftersom de kommer att hamna på avverkningsanmälnings 
polygoner). Därefter skulle manuell införing göras i tillhörande formulär efter innehållet i 
punkternas attributtabell. 

2.7 Skogsbolagens användning av fältGIS 
 
Nedan följer beskrivningar för en del skogsföretag och skogsorganisationer som har 
användning för ett fältGIS och hur deras lösningar ser ut.  

2.7.1 SÅGAB – Timmerwebb 
 
SÅGAB – Sågverken Norrland är en branschorganisation för privata sågverksföretag i 
Norrland (de fyra nordligaste länen). Medlemsföretagen producerar tillsammans ca 1,7 
miljoner m3 sågade trävaror och har ca 1 300 anställda. SÅGAB har ett projekt som innebär 
att ta fram ett webbaserat tittskåp för virkesköpsstöd och att utveckla funktioner för mobilitet 
inom området, planering och logistik.  
 Lösningen som tagits fram i samarbete med Metria är ett webbaserat tittskåp som 
medlemmarna inom organisationen kan använda via Internetuppkoppling. Det är ett verktyg 
som ska användas för att sågverken ska kunna få en överblick över skog som är aktuell för 
avverkning och inköp.  
 Medlemmarna ska kunna få en lösning som de kan använda sig av när de ska köpa skog av 
någon skogsägare. Via tittskåpet ska de kunna få en överblick av det aktuella skogsområdet 
med både kartbild, satellitbild och ortofoto för att kunna ta ställning till ett eventuellt köp. 
Data kan även laddas ner till en handdator där editeringar och anteckningar kan göras, dessa 
kan sedan laddas över till webbtjänsten. 
 Med en PDA, en dockningsstation och Active Sync kan data innehållande kartor, ortofoto, 
satellitbild samt fastighetsinformation laddas ner till den mobila enheten. I handdatorn kan 
anteckningar göras och även skisser kan ritas över avverkningsområden. Allt som görs i 
handdatorn kan föras över till webbgränssnittet när användaren är klar med fältbesöket. [15] 
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 Lösningen bygger på ArcIMS 4 som kartmotor med komponenter skrivna i Java på servern 
för lagring av affärsobjekten i en ArcSDE-database med Oracle som databashanterare. De 
använder även ESRI:s MapObjects Java 2.0. Webbklienten är en Java Applett (JRE 1.4.2_xx) 
och MapObjects Java 2.0. Handdatorlösningen baseras på ArcPad 6.0.3 (svensk version) och 
är anpassad i ArcPad studio. Alla data (avverkningsobjekt etc) lagras centralt i 
ArcSDE/Oracle. Vid redigering hämtas objektet till Webbklienten. När man går ut i fält så förs 
lämpligt data (avverkningsobjekt och lämpliga bakgrundsbilder) över till ArcPad i form av 
shapefiler och georefererade jpeg bilder. För överföringen används Active Sync 
(standardprogram för handdator) som synkar en katalog på handdatorn med en katalog på den 
dator webbklienten använder. När man sedan är klar i fält så förs data tillbaka till datorn på 
webbklienten som lagrar ner objekten i ArcSDE. [19] 

2.7.2 SCA  
 
Fältpersonalen på SCA använder PC/fältskärm kopplad till GPS. De kör komplett 
ArcView/ArcInfo applikation i fält. För kundens räkning är de i startgroparna för att testa 
handdator för enklare tillämpningar i ArcPad. De har köpt in ArcPad till alla sina tjänstemän, 
skördare, skotare och timmerbilar, med intentionerna att köra ArcEditor och ArcSDE till 
ArcPad som beskrivs under 3.1.4 ESRI – ArcSDE. [12] 

2.7.3 Korsnäs 
 
Korsnäs har köpt in ett fältGIS från WMdata. I ArcPad har egna ikoner lagts till samt egna 
formulär för datainsamling. För att ta in/ut data från Korsnäs system FAGUS – Skog till/från 
handdatorn har ett mellansteg byggts som skapar ett projekt med allt som behövs. Där väljs 
operativ och skärmupplösning som man använder. I ArcPad behövs inga särskilda 
inställningar göras. Väl i fält väljs indata till formulären från i första hand värdelistor, detta för 
att minimera fel och för att begränsa ansträngningen för användaren (dvs det behöver inte 
skrivas in så mycket text via pekgränssnittet). De har gjort olika storlekar på formulären för att 
anpassa till olika skärmupplösningar.  
 De har byggt fältinventeringsstödet i ArcPad miljö eftersom ArcPad innehåller funktioner 
och stöd för att fungera med olika operativsystem och kan hantera GPS signaler. Därmed 
behöver de inte själva bygga dessa funktioner. Utvecklingen av formulären är gjord i ArcPad 
Studio, medan tilläggen är gjorda i Visual Studio med VB-script. Detta eftersom WM-data 
anser att utvecklarens stöd för utveckling är dåliga i ArcPad Studio. Själva mellansteget är helt 
och hållet utvecklat i Visual Studio med VB.NET. [7] 

2.7.4 Holmen Skog  
 
På Holmen Skog har man länge använt sig av någon slags fältdator, till de första hade man 
olika dosprogram (5-6 st) som fungerade som datasamlare, eller användes till värdering, 
plantering eller taxering. Nu har man köpt in nya ruggade handdatorer ”Recon”. Till 
handdatorerna har de köpt ArcPad och i ArcPad har de två olika program som de utvecklat 
själva. De är inte lägesbundna data och sparat data lagras och sparas i .txt filer. De har sedan 
ett verifieringsprogram som de använder när det nya tas in till kontoret. [20] 
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2.7.5 SkogForsk 

Skogforsk är ett forskningsinstitut som finansieras av staten och skogsnäringen. Kontakt togs 
med dem för att ta reda på om de har gjort undersökningar vad gäller insamling av fältdata 
m.h.a. handdator. Svaret blev att vid den datasamling som görs används ingen PDA eftersom 
det är för krångligt att hantera ett pekgränssnitt när man hanterar stor datafångst. Istället 
används för tillfället en äldre variant av fältdator (Husky Hunter). De är på väg att börja 
använda Allegro CE (ruggad fältPC), som har Windows CE. De använder för tillfället ingen 
karttjänst men har funderat på att börja använda koordinatuppgifter vid datainsamlingen. 
Lägesbunden information kommer antagligen inom en snar framtid att börja användas alltmer 
inom Skogforsk och då kommer även nya programvaror. [9] 

2.8 .NET Compact Framework 
 
”.NET Compact Framework är ett ramverk som finns i alla nya Pocket PC och möjliggör 
applikationsutveckling med kopplingar till SQL Server CE” [16]. Det ger möjlighet att 
utveckla skräddarsydd programvara anpassat till SQL Server och SQL Server CE. All 
utveckling sker i .NET miljön. Det krävs möjlighet till eget underhåll av den färdiga 
produkten på den egna organisationen.  
 En frågeställning som rör en eventuell lösning med .NET är hur programmet ska se ut i 
förhållande till ArcPad som är kartstödet som finns i handdatorerna. Om den nya lösningen 
ligger separat från kartbilden finns det ingen kontroll för var punkten ligger (rent visuellt). 
Detta eftersom en .NET lösning inte skulle få en egen kartbild. 
 Compact Framework kan användas tillsammans med Smart Device Extensions (SDE) för 
att skapa program för SDE med samma verktyg, kod och teknik som används till stationära 
datorer. 
 En lösning med .NET Compact Framework skulle innebära en fristående applikation som 
inte behöver ha mer funktioner än de mest nödvändiga, detta innebär en enkel applikation, 
både för utvecklaren och användaren. [16] 

2.8.1 Implementera GPS-signaler 
 
För att ta emot koordinater från GPS mottagaren och ta fram dem i .NET applikationen 
behöver man ”plocka ut” ett s.k. NMEA meddelande från GPS:en, meddelandet innehåller 
koordinaterna som man behöver. NMEA är en förkortning för National Marine Electronics 
Association. NMEA är ett protokoll som är standard för överföring av data från GPS-
mottagare. Det sänds olika slags meningar från GPS:en och det gäller att leta upp den som 
behövs. Den vanligaste för vanlig GPS- användning är $GPGGA (se bilaga B).  
 Vidare behöver man en dll-fil som är en klass som används för att kommunicera via 
serieportar. [3][33][34] 

2.8.2 Serieportar 
 
För att göra en egen applikation i .NET behövs en klass skapad av Microsoft för att 
kommunicera via serieportar. RS232 är den vanligaste standarden för serieportsgränssnitt. För 
att bygga upp sin applikation krävs det tillgång till en nollmodemkabel som används mellan de 
två 9-pinnars serieportarna på den stationära datorn. Om det inte finns serieportar kan man 
använda sig av adapter till USB-porten och få samma funktion. Koordinater som tas in från  
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GPS-mottagaren kommer att behöva konverteras till RT90- format, det kan man göra via en 
referens (rs323.dll). Man kan inte använda RS232.dll i en PDA, den fungerar nämligen inte i 
.NET Compact Framework. Vill man komma åt serieportarna i en PDA kan man använda en 
annan fil kallad CFSerialClass.dll. [3] 
 I sin applikation får man vara beredd på att inkommande data ligger i fel koordinatsystem. 
Då krävs det att man gör en koordinattransformation, både mha en dll-fil och direkt i koden.  

2.8.3 Simulera GPS 
 
För att testa sitt program utan GPS mottagare krävs det att man har ett program som kan 
simulera GPS-signaler, det finns olika program för detta på marknaden: 

• GpsGate beta1 for Pocket PC, den kan laddas hem och prövas i 14 dagar [25] 
• M52 S/GPS Emulator, kan laddas ner och prövas [29], sidan erbjuder även 

kartmaterial till simulatorn  
 
 

 HyperTerminal är ett program som kan användas för att testa om dataöverföringen fungerar 
mellan två COM-portar. I detta kan man skicka meddelanden mellan de olika COM-portarna 
och testa om man verkligen får signaler från sin GPS mottagare eller GPS simulering. 
 

2.9 SQL Server CE – specifikationen  
 
SQL Server CE är ett kraftfullare verktyg för relationsdatabaser än Pocket PC:s inbyggda 
verktyg CEDB, och levereras med bättre prestanda, fler verktyg och bättre uppkopplings 
möjligheter än CEDB. Det passar bättre för mer avancerade uppgifter. Nedan följer en kort 
presentation av de olika verktyg och funktioner som finns i SQL Server CE: 
 

1. SQL grammatiken är kompatibelt med SQL Server, detta inkluderar funktioner som 
exempelvis MAX, MIN, SUM, COUNT och AVG.  

2. stödjer datatyperna TINYINT, SMALLINTE, INTEGER, BIGINT, REAL, 
NUMERIC, FLOAT, BIT, BINARY, VARBINARY, IMAGE, UNICODE 
(datatypes), NATIONAL CHARACTER NATIONAL CHARACTER VARYING, 
NTEXT MONEY, DATETIME, and UNIQUEIDENTIFIER  

3. 32 indexeringar per tabell, multikolumns index 
4. stödjer NULL 
5. skapa databaser, alternera tabeller, referentiell integritet och standard värden 
6. stödjer SELECT: SET Functions, INNER/OUTER JOIN, Subselect, GROUP 

BY/HAVING 
7. fjärrdata- åtkomst till SQL Server 6.5 och senare utgåvor 
8. vidarebefordra funktionalitet för nätverks uppkoppling genom Active Sync 
9. stödjer replikering med SQL Server 2000 
10.  genom ADOCE kan DML metoderna AddNew, Update och Delete användas 

[2] 
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3. Resultat 
Nedan presenteras de två olika förslagen som diskuterats fram tillsammans med handledare 
Pär Nyman på Skogsvårdsstyrelsen. 

3.1 Alternativ 1 – Arcpad med shapefil som läses in i Kotten  

3.1.1 Kort presentation av lösningen 
 
Skogsstyrelsen har en webbtjänst som erbjuder användarna av ArcPad att lägga till en 
Internetserver och sedan skriva in adressen till Skogsstyrelsens webbtjänst. Tjänsten erbjuder 
detaljerat kartunderlag som täcker hela Sverige, både fastighetsbeteckningar, ortofoton och 
satellitbilder finns. Med den har karttjänsten får användaren en bakgrundsbild till handdatorn 
som han/hon kan orientera sig efter. 
  ArcPad scriptet ”Add X,Y,Z values to Table” kan laddas hem från ESRI:s hemsida och 
lägger till kolumner med X,Y och Z koordinater till shapefiler som skapats, som har fält som 
kallas för just X, Y och Z. Användaren väljer själv om han vill ha med alla koordinaterna.  
    ArcPad scriptet ”ArcPad Form Creation Wizard” ger användaren en chans att underlätta 
nyregistrering av punkter. Utifrån tabellen som skapas när man gör ett nytt skikt kan ett 
formulär skapas som kan underlätta registreringen av nya uppgifter. Det finns möjlighet att få 
automatiskt datum, färdiga listor med värden som kan väljas direkt, kryssrutor för att direkt 
kunna välja olika alternativ och textrutor där man kan välja att skriva in egna anteckningar. 
När formuläret är skapat så kommer det fram varje gång en ny punkt läggs till och användaren 
behöver i de flesta fall inte använda handdatorns tangentbord och skriva in uppgifterna utan 
kan peka och välja och sedan godkänna vad de har gjort. 
 Efter fältbesöken finns en färdig shapefil med en post för varje hyggesanmälan. Shapefilen 
läses in i Kotten via Active Sync och en verktygsknapp (tool) skapas och läggs till på 
gränssnittet i Kotten. Via verktyget skapas en URL sträng som länkar till en ASP- sida där 
verifiering och synkronisering görs.  
 

 
 
 

PDA 
ESRI:s ArcPad 

Active Sync 
Kotten 

Script i ArcView 3.x som kör igång 
webbapplikation 

Figur 1. Översiktsbild av alternativ 1  
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3.1.2 Detaljerad beskrivning av alternativ 1 
 
Den här lösningen använder sig av ESRI:s fältGIS ArcPad tillsammans med två script som 
läggs till i ArcPad miljön. Båda dessa scripten finns färdiga och går att ladda ner gratis från 
ESRI:s hemsida. [23] Tilläggen kallas ”Add X,Y,Z values to Table” och ”ArcPad Form 
Creation Wizard”. Det första tillägget laddas hem och läggs under “System” I ArcPad foldern, 
det andra läggs under “Applets”.  
 För att kunna använda de båda scripten behövs det en shapefil. I shapefilen ser man till att 
det finns tre fält som heter X,Y respektive  Z. Om man inte vill ha med Z- värdet så döper man 
inget fält till Z. Sedan lägger man till andra fält med den information man vill kunna spara, 
exempelvis väljer man att lägga till de fält som finns i tabell 1 nedan.  
 När shapefilen är klar kan ett formulär skapas med ”ArcPad Form Creation Wizard” som 
gör det enklare för användaren att göra sina val. Figur 2-4 visar ett exempel på hur ett formulär 
kan se ut.                                 

   
 Figur 2.                   Figur 3.                  Figur 4. 
 
Tabellen nedan presenterar hur dbf-filen skulle se ut om valen gjordes som ovan och vid 
användning av Arc-scriptet ”ArcPad Form Creation Wizard”.  
 Tillsammans med scriptet ”Add X,Y,Z values to Table” skulle även de 2 sista kolumnerna 
X, Y kunna skapas. Observera att Å,Ä och Ö inte kan användas eftersom det inte accepteras 
av dBase formatet (dbf). 
 

 
 
 

DATUM KOMMENT FALTBESOK TRADSLAG HOJD MB 
2004-06-14 viss sjalvforyngring SANT G 24 SANT 

 
 PLANTERAT FROTRAD GKFORYNG SKAPLANT SKAMB IKOTTEN 

FALSKT SANT FALSKT SANT FALSKT   
 

 
 
 

X Y 
1 363 554,68 6 601 420,08 

Tabell 1. Presenterar hur dbf- filen skulle kunna se ut utifrån de val som gjorts i figur 2-4. 
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Nedan följer en kort beskrivning av varje figur och de fält de är kopplade till i tabell 1. 
 
Allmän – Figur 2 
Datum - datum för fältbesök 
Fältbesök - Fältbesök eller ej 
Trädslag - G eller T för vilket trädslag som marken är lämpad för, alternativt B för blandskog. 
Höjd - trädens höjd vid 100 års ålder (tillsammans med Trädslag visar det markens växtlighet) 
 
Statistik – Figur 3 
Mb - Markberedning utförd 
Planterat - Plantering utförd 
Froträd - Fröträd lämnade 
Gkforyngr - Godkänd föryngring 
Skaplant - Råd om plantering (aktivitet) 
Skamb - Råd om markberedning (aktivitet) 
 
Kommentar – Figur 4 
Komment - kommentar (fritext), kan klistras in i tabellen avtext 
Ikotten - Uppgiften överförd i Kotten 
 
Efter fältbesöken finns en färdig shapefil med en post för varje hyggesanmälan. Shapefilen 
läses in i Kotten via Active Sync och en verktygsknapp (tool) skapas och läggs till på 
gränssnittet i Kotten.  

=GPS inmätt 
punkt 

 
 Figur 5. Kotten med ny verktygsknapp 

Nytt verktyg 

 
 
Den nya knappen får följande funktion: 
 

1. Välj verktyget och peka på en av de punkter som besökts i fält. 
2. Utifrån punkten väljs den avverkningsanmälan som punkten ligger på. 
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3. Från avverkningsanmälan hämtas värdet i fältet Kartid1 och dessutom hämtas inloggad 

4. et) hämtas: 

om bockats för vid fältbesöket. 
ma kod som finns i tabellen för 

känd skapas variabeln ’s19’. Fältbesök genererar 
ler 

5. an till en sträng som i grunden är en URL till en 

artid1=66254431365000&dat=20040603&s3

6. inns i Query string och utifrån kartid1 hämtas 

7.  uppgifter som skall in i tabellen 

8.  asp-sida som sköter 

 

3.2 Alternativ 2 – Tabeller som replikeras in i SQL Server 

3.2.1 Kort presentation av lösningen 

et här alternativet bygger på att ArcPad används som kartstöd med möjlighet till 

användare. (Kartid består av mittpunktskoordinaterna för avverkningsanmälningen 
sammanslagna i en sträng.) 
Från punkten (från fältbesök
- Datum för fältbesöket 
- Kommentartext 
- De olika alternativen s
- Beroende på vad som bockats tilldelas en variabel sam
aktivitetskod resp statistikkod. 
Har man bockat Föryngring god
variabeln s3 där s står för statistik och koden 3. På motsvarande sätt skapas variab
med aktivitetskod. (se bilaga A) 
De olika uppgifterna byggs samm
ASP-sida. Det skulle kunna se ut så här: 
http://193.183.36.15/kottnet/regstat.asp?k
=J&s19=J&a99=J&te=”Bra återväxt” 
Slutligen skickas länken till asp-sidan 
asp-sidan som tar emot tittar vad som f
information om anmälningen upp till sidan. 
Utifrån de uppgifter som registrerats listas de
avhistorik, samt möjlighet att godkänna det man föreslagit. 
Slutligen godkänner man och skickar uppgifter till en annan
uppdateringen till SQL- server.  

 
D
uppkoppling av karttjänst via Internetserver precis som alternativ 1. Själva applikationen 
däremot som lagrar fältdata ligger som en egen applikation utanför ArcPad. När det är dags 
för användaren att lagra en punkt vid fältbesöket startas applikationen och via GPS 
mottagaren fås koordinater. Användaren kan välja, alternativt kryssa för de alternativ som är 
aktuella. Detta är beroende på hur man utformar formuläret. Antingen kan det innehålla två 
listor som i Figur 7 eller kan det utformas med kryssrutor som i figur 2-4. Via en koppling till 
SQL Server CE som finns i handdatorn sparas informationen i en tabell. Via One Bridge läggs 
tabellen till separat i SQL Server. På ett liknande sätt som i alternativ 1 startas en 
webbapplikation där all verifiering och synkronisering görs.  
 

Sabina Bernhard 04-11-29 Sida 17 

http://193.183.36.15/kottnet/regstat.asp?kartid1=66254431365000&dat=20040603&s3=J&s19=J&a99=J&te=�Bra
http://193.183.36.15/kottnet/regstat.asp?kartid1=66254431365000&dat=20040603&s3=J&s19=J&a99=J&te=�Bra


  Luleå tekniska universitet  
  Institutionen för samhällsbyggnadsteknik 
  Magisterutbildning Geografisk IT 

Sabina Bernhard 04-11-29 Sida 18 

 

3.2.2 Detaljerad beskrivning av alternativ 2 
 
Detta alternativet bygger på att man använder sig av 
Microsofts Visual Studio .NET och Smart Device 
Extensions. .NET miljön erbjuder en 
objektorienterad miljö med möjlighet att 
programmera med Visual Basic. Det är enkelt att 
bygga ett snyggt formulär och koden kopplas sedan 
till varje objekt.  
 Denna variant bygger på att man implementerar 
en separat lösning från ArcPad miljön, detta kräver 
att koppling görs till GPS mottagaren och tar emot 
koordinater om läget direkt från denna.  
 En applikation byggs utifrån NET miljön som 
ligger utanför kartverktyget som ett formulär. På 
formuläret tas koordinater in från GPS- en med hjälp 
av en klass som heter rs232.dll som hjälper till att ta 
emot signaler från COM-portarna. Sedan omvandlas 
koordinaterna till RT90 koordinater via en dll- fil 
som kallas för exempelvis WGS84toRT90.dll. Dessa 
dll- filer kan köpas om man inte själv kan göra dem. 
I skarpt läge i handdatorn fungerar dock inte 
rs232.dll (fungerar bara i utvecklingsmiljön), då får  
man byta ut den till CFSerialClass.dll som finns att  

Tabell - 
inget kartdata 

One 
Bridge 

PDA 
Lokal 

applikation 
SQL Server 

.NET  
Smart Device 
Extension 

SQL CE 

Skogsvårdsstyrelsen 
Värmland/Örebro 

SVO 

Figur 6. Översiktsbild av alternativ 2 

Figur 7.  Förslag på formulär till handdatorn 
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ladda ner gratis.  
 I två rullistor väljs alternativ för aktivitet och statistik. Datum kan dessutom läggas till 
automatiskt, med standardfunktioner i NET miljön.  
 Eftersom det ofta är aktuellt att välja flera alternativ från varje tabell (se bilaga A), kan det 
vara aktuellt att skapa ett gränssnitt som innehåller kryssrutor med de olika alternativen som är 
vanligast. Detta bestäms lämpligast med diskussion med dem som är eventuella användare av 
ett framtida system för fältGIS i handdatorn. Om det inte finns möjlighet att välja flera 
uppgifter samtidigt, är alternativet att spara en ny punkt för varje statistikuppgift. 
Applikationen ska vara kopplad till SQL Server CE och ska lagra koordinater, statistik, 
aktivitet och datum i en tabell.   
 

X Y DATUM AKTIVITET STATISTIK 
1 363 554,68 6 601 420,08 2004-06-14 4 17 

 
Tabell 2. Visar hur tabellen skulle kunna se ut i SQL Server CE utifrån det gränssnitt som visas i Figur 7. För att 
ID- märka varje rad kan det vara aktuellt att lägga till ett fält med ID nr som fungerar som nyckel.  
 
Exemplet ovan beskriver koordinater, datum, aktivitets- och statistik- kod. Om exempelvis 
kryssrutor skulle användas som i alternativ 1 skulle tabellen kunna se ut på liknande sätt som 
tabell 1. 

3.2.3 Koppla SQL CE till applikation 
 
Skapa en tabell i SQL Server CE alternativt i SQL Server och replikera den till SQL Server 
CE. Tabellerna kan även skapas direkt från .NET applikationen. Tabellerna skapas direkt med 
DDL. Följande kolumner bör vara med: X-koordinater, Y-koordinater, Datum, Statistik, och 
Aktivitet. Detta bestäms utifrån hur man utformar sitt formulär. Sätt upp eventuella regler för 
tabellen exempelvis att X,Y samt Datum måste finnas. 
 När tabellen är skapad och finns på lämpligt ställe är det dags att i applikationen skapa en 
koppling från .NET applikationen till SQL Server CE. SQL Server CE är tillgänglig för NET 
miljön genom ADOCE, den är liknande som den ADO som finns på serversidan men har fler 
begränsningar p.g.a. mindre minneskapacitet.  
 ADOCE objektet Connection används för att få kontakt med en SQL Server CE databas. 
Genom ADOCE kan DML metoderna AddNew, Update och Delete användas för att fylla i, 
uppdatera och radera innehåll i tabellen. Dessa metoder kopplas till olika objekt i 
applikationen och användaren behöver inte vara medveten om vad som händer ”bakom” 
gränssnittet. Under fältbesöken fylls tabellen med de olika uppgifterna och när det är dags att 
registrera uppgifterna från fältbesöken på kontoret överförs data via One Bridge till SQL 
Server. [2] 
 I det här fallet är det ingen shape som förs över till kontoret utan en tabell som ska tas in 
direkt till SQL server. 

3.2.4 Tabeller som replikeras in i SQL server. 
 
Detta bygger på handdator med SQL CE samt synkronisering m.h.a. One Bridge direkt in i en 
tabell i SQL server.  
 

1. Vid synkronisering läggs data in i en separat tabell i SQL-server. Användarnamn måste 
läggas till och görs förslagsvis vid inloggning. 
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2. En speciell webbapplikation startas och utifrån användare börjar man med att titta på 
om det finns uppgifter i den speciella tabellen. Dessa tas upp i en lista. Listan 
innehåller koordinater, datum, aktivitet och statistik. 

 
3. För varje post i listan finns en länk som heter t.ex. ”Visa på karta”. Genom att klicka 

på den startas en ny sida där ett kartfönster kommer upp. Kartan är centrerad på den 
koordinat som registrerats i fält. 

4. Sidan innehåller ett verktyg för att välja en anmälan – den som finns centrerad och är 
närmst den inlagda punkten. Anledningen till att en anmälan väljs är för att punkten 
kan beroende på olika faktorer hamna utanför den aktuella hyggesanmälningen.  

 

 

 

 

 

 
 

Sab
 Figur 8. Webbapplikation med verktyget ”Välj anmälan” 

 
5. När man klickar i anmälan markeras den och uppgifter om anmälan kommer upp på 

skärmen. 
6. Man godkänner att det är rätt anmälan och uppgifter från den synkroniserade tabellen 

tillsammans med kartid1 från kartan skickas in i samma asp-sida som i alternativ 1 och 
uppdateringen sker på samma sätt. 
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4. Diskussion & slutsatser 
 
I början av det här arbetet var en av frågeställningarna huruvida det skulle finnas tid och 
möjlighet att behandla hela ledet från handdator till slutlagring av data i Skogsvårdsstyrelsens 
databaser. Det blev en inriktning på handdatorn och verktyg som kan användas till den. De 
sista stegen med verifieringsapplikationer och lagring av data har tagits fram med stort bidrag 
från handledaren Pär Nyman.  
 I arbetet har många alternativa lösningar studerats, i första hand utifrån idag fungerande 
modeller. Det blev inte så mycket systemutredning i det här examensarbetet eftersom 
Skogsvårdsstyrelsen tidigt fastnade för de två idéer som presenteras i resultat- delen, dessa 
inriktades kraft och energi på och utvecklades. För att kunna göra en riktig systemutredning 
saknades det kunskap om fr.a. handdatorer. Det upptäcktes efter ett tag att det skulle ta för 
lång tid att få tillräcklig kunskap om de olika teknikerna som finns och därför användes 
”bakvägen” istället och olika organisationer/företag utfrågades om deras fältarbete. 
 Ett önskemål var även att bygga någon slags prototyp för att kunna visa i praktiken hur en 
lösning skulle kunna se ut. Tiden räckte inte till för detta.  
 I arbetet har mest kraft lagts ner på ESRI:s och Microsofts produkter eftersom de är de som 
används av Skogsvårdsstyrelsen i nuläget och det är produkter som de redan behärskar och har 
licenser till. Till de produkter som inte finns i organisationen har det känts viktigt att försöka 
ta fram prisuppgifter till, för att kunna jämföra de olika produkterna utifrån fler vinklar. 
 Om ett nytt fungerande och enkelt handdatorsystem för användning i fält blev tillgängligt 
skulle fler handdatorer kunna köpas in och därigenom skulle systemet få ett större genomslag. 
Därmed skulle den kraft som läggs ner på att utveckla ett nytt system betalas tillbaka. Fler av 
dem som arbetar i fält skulle kunna använda sig av handdator för att på ett enkelt sätt föra över 
data till kontoret och dubbeljobb med anteckningar skulle kunna undvikas.  
 Arbetet med PDA ute i fält för mindre uppgifter verkar för tillfället inte ha fått något 
genomslag ännu. Därför har det varit svårt att hitta någon organisation som har någon 
fungerande lösning i användning. Däremot finns det en stor önskan av att använda sig mer av 
handburna data i fält för att slippa dubbelarbete. En anledning till varför man inte använder sig 
av handdatorer i större grad idag är att det saknas smidiga tangentbord till handdatorerna. Det 
anses vara klumpigt att använda pekgränssnitt, särskilt om vädret är dåligt och man har 
handskar på sig. De ruggade fältdatorer som finns är dessutom väldigt dyra om man jämför 
med ”vanliga” PDA för framförallt inomhusbruk, exempelvis en handdator från IPAQ- serien. 
 Det presenteras två olika förslag på lösningar varav alternativ ett är relativt enkelt att 
genomföra och skulle kunna implementeras inom en snar framtid till organisationen. 
Alternativ två är ett mer långsiktigt förslag som skulle kräva en hel del arbete för att kunna 
införa. Det sista alternativet skulle antagligen kräva minst av användaren, men har den 
nackdelen att den saknar en bakgrundsbild (kartbild) att orientera sig efter och användaren 
skulle få utgå ifrån att koordinaterna som tas emot från GPS mottagaren är riktiga. Alternativ 
två kräver underhåll från Skogsvårdsstyrelsens sida och vid utvecklingen av applikationen 
krävs det anpassning av programmet till handdatorns operativsystem och till GPS-mottagaren 
(d.v.s. seriella kopplingar). Detta finns redan färdigt i ArcPad och finns alltså färdigt i 
alternativ ett.  
 En fristående mjukvara för att programmera kartklienter för PDA, exempelvis som ArcIMS 
eller MapObjects, verkar inte finnas för handdatorer. Om detta hade funnits som alternativ 
hade förmodligen alternativ två kunnat kombineras med ett tittskåp och ArcPad hade inte 
längre behövts till handdatorerna. 
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  ArcPad innehåller de flesta funktioner som man söker i ett fältGIS och kan kompletteras 
via VB script eller ArcPad Studio. En helt ny applikation skulle kräva att allt ska göras om 
från början vilket kräver tid och kunskap om utveckling, programmering, GPS och handdator. 
Frågan är om det jobbet är värt besväret och resurserna som krävs för uppgiften eller om det 
helt enkelt blir billigare och enklare att utveckla ett extra tillägg till ArcPad, eller använda de 
som faktiskt redan finns.  
 Oavsett vilket alternativ som väljs så är verifieringen och synkroniseringen gjord på i stort 
sett på samma sätt i de båda alternativen med en URL sträng som byggs upp av de olika 
parametrarna och skickas till en ASP- sida som listar upp uppgifterna och ger möjlighet för 
användaren att godkänna det man föreslagit. Detta är ett smart verktyg som antagligen inte 
kommer att bli ”gammalt” så snabbt eftersom det verkar vara en trend att i högre grad använda 
sig av webbapplikationer.   
 Vad gäller de övriga alternativen som presenteras (under Genomförande) så är anledningen 
till detta att alla verkar vara genomförbara inom Skogsvårdsstyrelsen, men att de p.g.a. olika 
anledningar till slut valts bort. 
 INTERGRAPH är det första företag vars fältGIS presenteras. Detta eftersom 
Skogsvårdsstyrelsen arbetar med ESRI:s produkter och shapefil- formatet. INTERGRAPH 
marknadsför sig nämligen som ett företag vars GIS produkt GeoMedia klarar av många slags 
filformat, inkluderat shapefiler. Det visade sig dock att det inte gick att göra ändringar i fält 
och sedan föra tillbaka det till shape- format, det skulle krävas en GeoMedia installation och 
det skulle bara bli dyrt och krångligt att använda. 
 Mapinfo är nästa företag som presenteras. Nackdelen med MapInfo MapX®Mobile är att 
den helt och hållet är anpassad efter produkterna i MapInfo familjen. Att införa hela Mapinfo 
konceptet i Skogsvårdsstyrelsen är inte aktuellt bara för att det skulle passa bra för en 
handdatorlösning. 
 ESRI:s produkter skulle vara en naturlig lösning eftersom produkterna redan finns i 
organisationen. Ett problem är naturligtvis licenskostnader, en annan är ESRI:s filformat som 
ibland ses som omodern. Det gäller i alla fall för det filformat som finns ArcView 3.x som är 
Kottens format. Attribut lagras i dbf-filer som inte kan hantera alla tecken, som exempelvis 
Å,Ä och Ö. Att använda sig av ArcSDE för att få en koppling till SQL-Server direkt är en 
lösning som kräver att Kotten uppdateras till att passa ArcGIS familjen och att personliga 
geodatabaser skapas. Detta skulle vara tidskrävande och kostsamt inom organisationen. Det är 
dock en bra idé att göra så småningom innan Kotten blir alltför gammalt. 
 Slutligen presenteras Mobile Mapper som är en produkt där både handdator, GPS och 
fältGIS är samlat på en apparat vilken gör den smidig att använda. Ett punktskikt skulle kunna 
skapas och tillhörande attribut skulle kunna läggas till. Problemet skulle vara att allt skulle 
hamna i ESRI:s format och det innebär att det insamlade skulle behöva tas in i Kotten och 
attributen till SQL-server för sig efter datainsamlingen. Alternativt skulle data kunna verifieras 
via kotten på samma sätt som i det första alternativet, via Kotten och sedan till 
webbapplikationen. 
 Lösningen är intressant eftersom den är relativt enkel, och har alla verktyg samlat inom ett 
skal. Samtidigt är den dyr och en uppdatering av produkten skulle kunna bli dyr. För 
Skogsvårdsstyrelsens användning är inte någon slags korrektion nödvändig eftersom man inte 
behöver så stor noggrannhet. 
 Arbetssättet med att skicka en allmän förfrågan till organisationerna har fungerat bra och i 
stort sett i alla fall har svar fåtts med namn till en kontaktperson. E-post har kompletterat 
telefonintervjuer med mer detaljerad information i skriftlig form, e-post har även hindrat 
missförstånd.  
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Förhoppningsvis kommer detta examensarbete ligga till grund för en framtida implementering 
av ett handdatorsystem inom Skogsvårdsstyrelsen. 
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Bilaga A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistikkoder 
1 Fältbesök före avverkning      
2 Fältbesök åtgärdskontroll      
3 Fältbesök återväxtkontroll     
4 Råd enl SVL, skogsvård         
5 Råd enl SVL, avverkning        
6 Råd enl SVL, skogsskydd        
7 Råd enl SVL, hänssyn           
8 Remiss, skogsvård              
9 Remiss, avverkning             

10 Remiss, skogsskydd             
11 Remiss, hänsyn                 
12 Föreläggande, skogsvård        
13 Föreläggande, avverkning       
14 Föreläggande, skogsskydd       
15 Föreläggande, hänssyn          
16 Beslut om säkerhet             
17 Markberedning utförd           
18 Plantering utförd              
19 Föryngringen godkänd           
21 Kontakt ombud/entrepenör       
22 Kontakt markägare-ej rådg.bekr 
23 LST,kontakt Naturvård          
24 LST,kontakt Fornlämning        
25 Ej avverkat                    
27 Rådgivningsbekräftelse         
28 Klarkort utskickat             
29 Klarkort åter                  
40 Bekräftelse skickad på ink anm 
41 Utskick om markberedning       
70 Dispens 6 veckor beviljad      
71 Avverkning pga. Gremmeniella   
72 Avverkning pga. stormskador    
73 Samråd utan beslut             
74 Samråd med beslut              
75 Naturaråd med anpassning       
76 Naturaråd tillståndsplikt      

 Aktivitetskoder 
0 Plan.kontroll före avverkning  
1 Kontroll efter avverkning      
2 Råd om markberedning           
3 Kontroll markberedning         
4 Råd om plantering              
5 Kontroll plantering            
6 Återväxtkontroll               
7 Uppföljn av råd enligt SVL     
8 Uppföljn av förelägg./förbud   

10 Plan.Råd om lövröjning         
11 Plan.Kontroll lövröjning       
12 Plan.Råd om röjning            
13 Plan.Kontroll viltskador       
14 Plan.Kontroll naturvårdshänsyn 
15 Plan.Kontroll Kulturv.hänsyn   
99 Objektet kan arkiveras         

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga A visar innehållet i tabellerna 
för aktivitetskoder och statistikkoder. 
För varje aktivitet/statistik finns det en 
bestämd kod. Det är dessa uppgifter 
som kan utföras vid fältbesök och det är 
dessa som bokförs i Kottens formulär.  
 
Som synes är det ibland långa meningar 
och därför är det lämpligt att ha 
alternativen i en listbox/checkbox om 
det inte finns förkortningar som passar 
och för att minska risken för 
missförstånd som kan uppstå vid 
användningar av förkortningar. 
  
URL – strängen som sätts ihop, för att 
skicka iväg data till verifieringen, 
kommer att innehålla koden för 
aktivitet eller statistik, och ett s för 
statistik eller ett a för aktivitet. 
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Bilaga B  
 
$GPGGA Global Positioning System Fix Data 
 
En GPS- mottagare tar emot meddelanden i s.k. NMEA kod, vilket är en förkortning för 
National Marine Electronics Association. NMEA är ett protokoll som ursprungligen 
utvecklades för kommunikation mellan marina instrument. NMEA sänds som text och delas 
upp i olika meningar. Varje sekund sänds 480 tecken. För normal användning av GPS används 
oftast meningen $GPGGA (Global Positioning System Fix Data), men ibland även $GPVTG 
för att få fram hastighet. 
 
NMEA kod direkt från en GPS-mottagare kan se ut som följer: 
 
$GPGGA,184714,6536.7268,N,02211.1442,E,1,05,02.78,000056.8,M,0022.4,M,01,0000 
$GPGLL,6536.7268,N,02211.1442,E,184714,A 
$GPGSA,A,3,02,10,19,26,27,,,,,,,,02.78,01.51,02.34 
$GPVTG,018.8,T,013.2,M,000.9,N,0001.6,K 
$GPGGA,184715,6536.7274,N,02211.1436,E,1,05,02.78,000057.7,M,0022.4,M,02,0000 
$GPGLL,6536.7274,N,02211.1436,E,184715,A 
$GPGSA,A,3,02,10,19,26,27,,,,,,,,02.78,01.51,02.34 
$GPVTG,018.4,T,012.8,M,000.9,N,0001.7,K 
$GPGGA,184716,6536.7282,N,02211.1429,E,1,05,02.78,000058.5,M,0022.4,M,01,0000 
$GPGLL,6536.7282,N,02211.1429,E,184716,A 

 
Utifrån koden gäller det att först leta upp den rad man vill ha, d.v.s. den som börjar med 
$GPGGA, sedan gäller det att veta vilka delar man vill använda sig av i den följande 
textsträngen. Det här betyder innehållet i $GPGGA meningen: 
  
$GPGGA,184714,6536.7268,N,02211.1442,E,1,05,02.78,000056.8,M,0022.4,M,01,0000<CR><LF> 

 
$GPGGA Global Position Fix Data 
184714 UTC Universal Coordinated Time  

Hhmmss 
6536.7268,N Latituden 

N/S 
02211.1442,E Longituden 

E/W 
1 Positions kvalité  

0= ingen/felaktig position 
1= GPS position 
2=DGPS position 

05  Antal satelliter som används  
(0-12) 

02.78 HDOP 
000056.8 Antennens höjd över eller under WGS84-ellipsoiden 
M  Enheten för antennens höjd 
0022.4 Geoidhöjden 
M Enheten för geoidhöjden 
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01 Ålder för DGPS data 
Anges i sekunder sedan den senaste 
uppdateringen. Fältet är tomt när inte DGPS 
används. 

0000 Referens stationens id  

 $GPGGA meningen avslutas med <CR><LF> för Carriage Return och Line Feed, vilket kan 
vara bra att veta om man vill kontrollera när meningen slutar.  
  
 
 
 
 

Sabina Bernhard 04-11-29 Sida C 


	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och mål
	1.3 Avgränsning
	1.3.1 Riktlinjer från Skogsstyrelsen

	1.4 Terminologi
	2.1 Programvara
	2.2 Metod
	2.3 Önskemål om formulär
	2.4 Handdatorer
	2.5 GPS
	2.5.1 GeoExplorer CE Series – handdator och GPS i ett

	2.6 Befintliga FältGIS produkter
	2.6.1 INTERGRAPH – IntelliWhere™ OnDemand
	2.6.2 MapInfo MapX® Mobile
	2.6.3 ESRI – ArcPad Application Builder/ArcPad Studio
	2.6.4 ESRI – ArcSDE
	2.6.5 Mobile Mapper

	2.7 Skogsbolagens användning av fältGIS
	2.7.1 SÅGAB – Timmerwebb
	2.7.2 SCA
	2.7.3 Korsnäs
	2.7.4 Holmen Skog
	2.7.5 SkogForsk

	2.8 .NET Compact Framework
	2.8.1 Implementera GPS-signaler
	2.8.2 Serieportar
	2.8.3 Simulera GPS

	2.9 SQL Server CE – specifikationen
	3.1 Alternativ 1 – Arcpad med shapefil som läses in i Kotten
	3.1.1 Kort presentation av lösningen
	3.1.2 Detaljerad beskrivning av alternativ 1

	3.2 Alternativ 2 – Tabeller som replikeras in i SQL Server
	3.2.1 Kort presentation av lösningen
	3.2.2 Detaljerad beskrivning av alternativ 2
	3.2.3 Koppla SQL CE till applikation
	3.2.4 Tabeller som replikeras in i SQL server.

	6.1 Litteratur
	6.2 Personliga referenser
	6.3 Hemsidor



