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1. INTRODUKTION
• Xsite PAD är ett verktyg som låter projektledare och mättekniker 

hantera data på modellbaserade byggarbetsplatser.
• Med Xsite PAD kan du göra inmätningar och utsättningar.
• Du kan använda Xsite PAD med enheternas egen GNSS-lokalisering, 

men också med en mer exakt, smart GNSS-antenn.
• Standardlösenordet för enheten är xsitepad.



2. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
2.1 Idrifttagning

Ta bort locket på baksidan av pekdatorn och sätt i batteri och simkort (om det behövs). 

2.1.1 Parkoppla med extern GNSS-antenn (Bluetooth)

Innan du kan använda XsitePAD med extern GNSS-antenn måste du parkoppla enheterna 
via Bluetooth.

Efter den första parkopplingen kommer enheterna att parkopplas automatiskt i framtiden, när 
enheterna är inom räckvidden för Bluetooth.



2.1.1 Parkoppling med GNSS-antenn (Bluetooth)

Inställningar -> Enheter -> Bluetooth -> GNSS-xxxxxxx -> Parkoppla



2.1.2 Språk

Inställningar -> Installationsinställningar -> Språk -> Välj ditt språk -> OK -> Stäng -> Projekt -> Avsluta

Standardspråket är engelska.

Det valda språket aktiveras 
efter att LandNova har 
startats om.



2.1.3 Min platssymbol

Alternativ -> Maskindelar -> Skopaxlar



2.1.4 Antennhöjd

Inställningar -> Ange stavens höjd -> Ställ in din stavhöjd



2.1.5 Tvärsnittsvy

Alternativ -> Profil/tvärsnitt-> Aktiverat

Om du vill se 
tvärsnittsvyn måste 
du välja en mittlinje 
som avgör hur 
tvärsnittet ska 
visas.



2.1.6 Välj mittlinje

Projekt -> Läs fil -> Mittlinje -> Välj

Du kan också välja mittlinje genom 
att trycka länge med fingret över 
önskad mittlinje. I så fall visas endast 
de data som är under ditt finger.



2.2 Färginställningar

Alternativ -> Färginställningar

Du kan välja färger för modeller om ingen 
konfigurationsfil används. Du kan också välja vilken 
bakgrundskarta som visas.

• Synlig

• Osynlig

• Aktiv yta synlig



2.3 Användargränssnitt

• Kartvy (centrerar kartan på skärmen till din aktuella plats)

• 3D-vy

• Plats på/av

• Modellval

• Zooma



3. POSITIONERINGSINSTÄLLNINGAR
3.1 Positionering med extern GNSS-antenn

Inställningar -> Installationsinställningar -> Välj ”Generisk GGA” -> Portinställning

Om du använder geoidmodell 
väljer du ”Lägg till geoidal
separation till Z”.

Kontrollera att alla andra 
alternativ inte är valda.



3.1 Positionering med extern GNSS-antenn

Välj: ComPorts: Standard seriell via Bluetooth (COM4) eller (COM5) -> Tilldela valet som GNSS1

Positioneringen fungerar när satellitrutan 
längst ner till höger på kartskärmen är grön.

Du kan få mer GNSS-information genom att välja 
fliken GNSS.

Det kan ta ett tag innan det finns tillräckligt 
med satelliter för korrekt positionering.



Om du vill använda 
inmätningsfunktioner 
med intern 
positionering väljer du 
”Generic GGA”.

Utan extern GNSS-
antenn blir 
positioneringen inte 
noggrann!

3.2 Xsite Pad intern positionering

Inställningar -> Installationsinställningar -> Välj: ”Generisk låg precision GGA” -> Portinställning



3.2 XsitePad intern positionering

Välj: ”ComPorts: u-blox Virtual COM Port (COM2) -> Tilldela valet som GNSS1 -> Stäng



3.3 Simuleringsläge

Inställningar -> Installationsinställningar -> Välj ”Joystick/tangentbord”

Positionering används inte i detta läge och 
LandNova fungerar i simuleringsläge.

Det här läget låter dig använda LandNova
inomhus och hjälper dig när du övar med 
programvaran.



4 DATAÖVERFÖRING
4.1 USB-minne

Projekt -> Importera från USB -> Välj projekt du vill importera -> Importera

Nytt är att du kan hitta det importerade projektet genom 
att gå till Projekt -> Öppna projektmapp

När du använder USB-minne måste projektmappen placeras 
i USB-minnets rotkatalog.

När du sedan använder USB-minnet är USB:n ”master” och 
LandNova är ”slave”. Detta innebär att alla projektdata 
måste lagras i USB-minnet om du vill uppdatera något 
(förutom relationsdata (as-built data).



4.2 FTP-tjänsten

Projekt -> Importera från FTP -> Välj projektet du vill importera

Du måste ha användar-ID för att använda FTP.

Detta användar-ID måste anges i LandNovas
installationsinställningar.
Läs mer under 4.4

I framtiden kommer du kunna 
hitta FTP-projekt genom att välja Projekt -> Öppna projekt



4.3 Manuell export av insamlade relationsdata (as-built)

Projekt -> Exportera insamlade punkter -> Ställ in önskade inställningar -> Exportera

Du kan välja vilket format du använder.

Välj om du vill exportera data till USB-minne 
eller FTP-tjänsten.

Du kan välja om du bara vill exportera nya data 
(efter senaste exporten) eller om du vill exportera 
alla data.



4.4 Automatisk export av insamlade relationsdata (as-built)

Inställningar -> Installationsinställningar -> Datalogg -> Ställ in önskad användarinformation -> Ställ in 
exportinställningar -> Stäng

Du kan be Xsite-supportteamet om att få ett 
användar-ID för FTP-tjänsten.



4.5 Infrakit

Starta InfrakitClient -> Stäng inte InfrakitClient -> Starta LandNova -> Inställningar -> Installationsinställningar -> 
Datalogg -> Ställ in maskin-ID -> Stäng

InfrakitClient måste köras i bakgrunden när 
tjänsten används.

Maskin-ID:et är en länk mellan LandNova
och Infrakit-tjänsten.

För att lägga till XsitePAD till Infrakit
måste du ha Admin-användarrättigheter 
för Infrakit-tjänsten.



5. Inmätning
5.1 Välj objekt

Projekt -> Läs fil -> Välj objekt -> Välj

På så sätt kan du välja alla objekt som 
finns i projektet.

Ytor, linjer, mittlinjer, punkter och 
sluttningar finns under separata flikar.



På så sätt kan du välja objekt som 
ligger under fingret.

Ytor, linjer, mittlinjer, punkter och 
sluttningar finns under separata flikar.

5.1 Välj objekt

Tryck med fingret ovanför objektet -> Välj objekt -> Välj



5.2 Yta

Välj fliken ”Yta” på kartskärmen -> Välj en mätbar yta genom att följa instruktion 5.1

I läget ”Yta” ser du din plats på kartskärmen och tvärsnittsvyn. Du kan se den 
valda ytan markerad i tvärsnittsvyn.

Höjdskillnad mellan vald yta och GNSS-stången.  Absolut höjd på GNSS-staven.

Antal spårade satelliter. Tryck på denna ikon för automatisk inmätning under 
arbetets gång (relationsdata/as-built).



5.3 Punkt

Välj fliken ”Punkt” på kartskärmen -> Välj mätbar punkt genom att följa instruktion 5.1

I läget ”Punkt” ser du din plats på kartskärmen.  Det finns också information om 
vald punkt och navigationspilar. Du kan välja vilken information du vill se under 
Alternativ -> Aktiva punktattribut

Höjdskillnad mellan vald punkt och GNSS-staven. Avstånd till vald punk.

Sidavstånd till vald punkt.

Absolut höjd på GNSS-staven.



5.4 Linje

Välj fliken ”Linje” på kartskärmen -> Välj mätbar linje genom att följa instruktion 5.1

I läget ”Linje” ser du din plats i förhållande till vald linje. Du kan också se 
namn och lutningsvärde för vald linje på kartskärmen.

Höjdskillnad mellan vald linje och GNSS-staven.

Avstånd i sidled till vald linje.

Stationsnummer för vald linje.  

Antal spårade satelliter.



5.5 Yta + linje

Välj fliken ”DTM + linje” -fliken på kartskärmen -> Välj mätbar yta och linje genom att följa instruktion 5.1

När du väljer ”DTM + linje” kan du ha skillnader i både yta och linje samtidigt.

Höjdskillnad mellan vald yta och GNSS-staven.

Höjdskillnad mellan vald linje och GNSS-staven.

Avstånd i sidled till vald linje.

Antal spårade satelliter. Automatisk inmätning under arbetets gång (relationsdata/as-built).



5.6 Inmätning (logg)

Välj ”Logg” -fliken på kartskärmen -> Välj rätt kod för objekt -> OK -> Spara pos: 1

Under fliken Logg kan du mäta in objekt och ge 
dem koder från en kodlista. Du kan också 
använda koder utan kodlista.

Du kan även namnge en punkt genom att 
klicka på ”Punktnamn”

Kodlista
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