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CIM KARTINTEGRASJON
CIM kartintegrasjon er et nyttig verktøy hvor en raskt 
får opp kartinformasjon i en krisesituasjon, under 
beredskapsplanlegging eller i en ROS-analyse. 

CIM fra One Voice er ledende programvare for risiko og 
sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging og krisehåndtering. 
Kartfunksjonaliteten er integrert i flere av modulene i CIM. 
Fra en hendelse i CIM kan brukeren enkelt digitalisere informasjon 
i kartet. Alle objekter som digitaliseres i kartet blir lagret på den 
aktuelle hendelsen. Objektene kommer automatisk opp neste gang 
brukeren skal jobbe med den hendelsen. Objektene kan være punkt, 
linje, polygon, sirkel eller tekst. Objektene i kartet kategoriseres med 
farger etter alvorlighetsgrad.

WEBATLAS sørger for et pent, oppdatert og raskt bakgrunnskart. 
Bakgrunnskartet kan kombineres med flyfoto eller kun vise flyfoto 
alene. Andre eksterne kart, som f.eks. skredkart fra NGU eller flomkart 
fra NVE, kan vises sammen med WEBATLAS. Forhåndsanalyserte 
data kan også vises. Eksempel er avstand fra adresse til brannstasjon, 
høyspent eller fareobjekt brann. Det kan søkes på adresser, stedsnavn 
og eiendommer.
Brukeren kan også raskt få korteste kjørevei mellom to eller flere 
punkter i kartet. Punktene kan enten markeres direkte i kartet eller ved 
å søke på en adresse, stedsnavn eller eiendom. Det kan legges inn så 
mange viapunkter som en ønsker. Brukeren kan selv sperre av veier, 
og korteste kjørevei beregnes da utenom sperrede veier. Kobling til 
UMS-befolkningsvarsling og Google Streetview og Trafikk er nyttige 
funksjoner.

 • Fleksibel og brukervennlig integrasjon   
  mot CIM
 • Raske og oppdaterte kart
 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Avanserte og raske søkefunksjoner
 • Digitalisering i kartet
 • Finn korteste kjørevei
 • Stenging av veier
 • Visning av eksterne temadata
 • Visning av forhåndsanalyserte data
 • Integrering av ROS-analyser
 • Kobling til UMS befolkningsvarsling
 • Kobling til Google Streetview
 • Kobling til Google Trafikk
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