Produktblad

Carmenta Sverigekarta

Aktuell och attraktiv karta för kritiska beslut
Carmenta Sverigekarta är en digital karta särskilt framtagen för att användas som beslutsstöd i
verksamhetskritiska system. Den kombinerar aktuell kartinformation från Lantmäteriets Geografiska
Sverigedata (GSD) med de senaste väguppgifterna ur Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB). En
specialanpassad och dämpad kartografi gör kartan mycket användbar som bakgrundskarta.
Carmenta Sverigekarta är en unik digital karta genom
att den framställs från kartunderlag ur ett flertal av
Lantmäteriets GSD kartor sammanslaget med vägdata
ur Trafikverkets NVDB. Detta ger en karta med ett
högkvalitativt innehåll tagit direkt från källorna.
Kartan uppdateras med täta intervall vilket ger en ständigt
hög aktualitet. Produkten levereras i standardformat och är
färdig för presentation.
Stor omsorg har lagts på att skapa ett tydligt kartografiskt
utseende som ändå inte stör presentationen av överlagrad
information. Detta gör kartan särskilt lämplig att använda
som bakgrundskarta i verksamhetskritiska system.
Kartan har samma utseende i alla skalsteg och är förberedd
för kartvisning på webben genom att kartografin och
objektinnehållet är optimerad för de skalsteg som används i
webbaserade system.
I kombination med Carmenta Server, som har certifierat
stöd för Open Geospatial Consortiums (OGC)
tjänstegränsytor, kan Sverigekartan användas direkt i
lösningar med kartvisning som följer WMS standarden.
Carmenta Sverigekarta har följande viktiga egenskaper:
 Färger och symboler är optimerade
för att framhäva överlägg.
 Gemensam kartografi i alla skalor.
 Företeelser ur NVDB styr presentationen av
vägnätet såsom vägtyp, vägbredd m.m.
 Kartografisk textplacering som följer
Lantmäteriets specifikationer.
 Levereras som en sammansatt karta eller uppdelad
i lager såsom bakgrund, vägar och texter.
För organisationer som deltar i svensk geodatasamverkan
och har samverkansavtal är Sverigekartan tillgänglig på ett
förmånligt sätt.

Kontakta Carmenta för mer information om Sverigekartan
och hur den kan användas i olika tillämpningar.
Mer information om Carmenta finns på
www.carmenta.com.
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