Topo Premium
Laget av Norges beste ”råvarer”
Topo Premium baserer seg på de beste landsdekkende kartdata
som finnes i Norge. Man finner nå alt av bygninger som flater,
detaljert arealinformasjon med alt fra parker og golfbaner til
grustak og rasteplasser, samt en mengde bygg og anlegg. I
tillegg finner man som tidligere skog, fjell, jorder, myr, vann,
bekker osv, men nå i mye mer detaljert form. Det er også en
rekke nye geografiske elementer som gjør det enklere å kjenne
seg igjen; som brygger, skiheiser, gjerder, tanker, master m.m. Søkbare stedsnavn, vann, fjell, øyer
m.m er også utvidet til over 800.000, i tillegg får man nå tilgang på alle gatenavn i kartene.
Topo Premium inneholder ett nytt sammenhengende sti- og veinettverk, som egner seg som
gang/sykkel autoruting.
Utrolig detaljeringsgrad i et forbrukerprodukt
Topo Premium inneholder ca. 10 ganger så mye kartdata som
tidligere versjoner, og denne typen kartdata har tidligere stort
sett vært forbeholdt profesjonelle GPS brukere.
Topo Premium fakta
1:20.000 – 1:50.000 Kartdata
800.000 stedsnavn, vann, øyer, fjell m.m
Eiendomsgrenser, admin.- og vernegrenser
4 mill. hus, hytter og bygg med byggtype
10 meters høydekurver, og 25m terrengmodell
10 mill. + geografiske detaljer
50 kategorier av vann- og landareal
30.000 fiskeplasser med artstyper
15.000 badeplasser, båthavner, golf, camping,
Alle kartlagte stier, gang-/sykkelveier, skogsbil/traktorvei og veier med gatenavn, turistforeningshytter,
alpin, ski- og turløyer m.m
Klart direkte for bruk både for GPS og datamaskin (PC/Mac)
Topo Premium leveres på microSD/SD-adapter kort, klar til bruk og kan settes direkte i både kombi og
håndholdte Garmin GPS modeller med kartfunksjonalitet, slik at man slipper å overføre store
datamengder fra datamaskin over på GPS’en. Kartene kan i tillegg benyttes i Garmin gratis
planlegningsverktøy for PC og Mac; BaseCamp, som også har 3D visning i tillegg til de vanlige
funksjonene som man kjenner fra MapSource verktøyet.
Differensiert dekning og pris
Norges produksjon av kartdata skilles i landsdekkende og detaljert, hvor de detaljerte kartdataene
dekker ca. 70% av landets areal, bortsett fra veier og eiendommer som er landsdekkende. For enkelte
områder vil man da benytte landsdekkende 1:50.000 kartdata. Topo Premium vil derfor ha en
differensiert pris basert på hvor stor andel detaljerte kartdata området/produktet inneholder.
Inndelingen på Topo Premium er den samme som ved Topo Adventure hvor Norge er delt opp i 20
områder. Klikk her for en mer detaljert oversikt.
Hvis man ønsker flere områder inn på en minnebrikke kan man kjøpe Topo Premium verdikort og
velge fritt mellom 2-5 kartområder. Dette løses inn på denne nettsiden:
http://geoinsight.no/bestilling/

Topo Premium skjermbilder: GPS

Topo Premium skjermbilder: PC

