Vejledning i brug af WMS fra Kortforsyningen i MapInfo.
Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WMS data fra GST i MapInfo.
MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver anvendelse af WMS generelt.
------o-----Start med at gå til Kortforsyningens hjemmeside www.kortforsyningen.dk
På forsiden vælges menupunktet: Webtjenester og klik derefter på Webtjeneste liste

Klik på den tjenestetype der ønskes listet. Default er det WMS

Klik på den tjenestetype der ønskes listet. Default er det WMS
Bemærk at alle tjenester vises – også dem du måske ikke har adgang til.
Vælg derefter den tjeneste som du ønsker at importere som WMS. I dette eksempel vælges WMS:
topo_skaermkort

Ved at klikke på tjenestenavnet folder der sig en detaljeret beskrivelse ud:

Under hver tjeneste er der lavet en beskrivelse af dataene. Hvilke lag tjenesten tilbyder, hvilket
koordinatsystem, EPSG osv.
Klik på linket ”lav URL til GIS” nederst i beskrivelsen.

Her skal du indstille parametrene så den rigtige URL til MapInfo genereres. Husk at indtaste
username og password, hvis ikke du bruger 24 timers login.

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger og tjekket af ved MapInfo, skal du trykke ”LAV
URL”. Den resulterende URL skal du kopiere til senere brug i MapInfo.

Sæt URL’en ind i MapInfo ved at klikke på ”åbn WMS”

Klik på Servere

Tryk på Tilføj..

Så fremkommer denne dialogbox..
På linien ved URL for tjeneste indsættes den URL du generede og kopierede tidligere.

Bemærk: at der skal laves en URL for tjenesten til hver af de tjenester du ønsker at trække fra
Kortforsyningen.
På kortforsyningen.dk/webtjenesteliste, kan du få oplysning om tjenestenavnene på de tjenester som
du kan trække på.
På linien under URL for tjeneste er der mulighed for at få en beskrivelse af tjenesten.
Klik på hent beskrivelse og tjenesten vil blive beskrevet med en mere sigende tekst.

Det er vigtigt at sætte WMS Getmap-pixelbegrænsningen ellers vil der fremkomme fejl ved
forespørgsel på Kortforsyningen.
Parameteren skal rettes til 3000 x 2000 pixel(bredde x højde) ved alm. GetMap forspørgsler og til
10000 x 10000 pixel, hvis der forespørges på en printtjeneste.

Klik herefter på OK
Så fremkommer denne dialogbox hvor tjenesten markeres.

Klik på tjenesten med den grålige baggrund og klik derefter OK

Så fremkommer denne dialogbox

Vælg WMS-lag og klik på Tilføj>>

Derefter skal der tages stilling til et par parametre mere.
Det er Billedformat og Projektion, samt hvor filen skal gemmes og under hvilket navn.

Så er WMS tjenesten topo_skaermkort hentet ind i MapInfo
Samme fremgangsmåde benyttes ved andre WMS tjenester fra Kortforsyningen.

