
Alltid framåt

PrOgrAMVArA fÖr 
dOkUMEnTErIng 
AV SPILL- OCH 
DAGVATTENLEDNINGAR 
VID RÖRINSPEKTION



CD Lab AG startade 1990 som ett tjänsteföretag för kundspecifik program- och 
maskinvara. Sedan 2002 har företaget sitt säte i Murten, Schweiz. Där utvecklas 
huvudprodukten, WinCan-programvaran och därifrån sköts även den världsom-
spännande marknadsföringen.
CD Lab AG är en internationellt ledande leverantör av planering, registrering, 
utvärdering och arkivering av rörinspektioner. WinCan kan användas med alla 
inspektionssystem från kända tillverkare. 

WinCan Deutschland GmbH är ett dotterbolag till CD Lab AG med säte i Lang-
enargen vid Bodensjön i Tyskland, som organiserar marknadsföring och support 
för WinCan i det tyskspråkiga området och i Östeuropa. 

WinCan Europe med säte i Woking (söder om London, England) har hand om 
marknadsföring och kundsupport i Storbritannien och länderna i det tidigare 
samväldet.
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EnTrY* AdVAnCEd EXPErT MAnhOLE OffICE* AnALYST* WEb

Beskrivning WinCan Entry kan användas 
för kontroll av huvudledning-
ar samt för enkel efterbear-
betning av inspektionsupp-
gifter.

Standardpaket för inspektion 
av huvudledning inklusive 
skapandet av MPEG 1 / 2 / 4 
filer.

WinCan Professionell för 
inspektion av alla typer av 
spill- och dagvattenledningar 
(huvudledning, serviser samt 
brunnar). Extra funktiona-
litet för rapportering och 
kvalitetssäkring (rapportge-
nerator, data validator) är en 
integrerad del av detta paket.

Specialpaket för inspektion 
av brunnar samt borrhål. 
Detta brunns- / borrhålspaket 
ger anpassade rapporter för 
brunnstillgångar.

Officepaketet innehåller 
alla verktyg för hantering, 
före och efter bearbetning 
av inspektionsdata. Det ger 
en kraftfull uppsättning 
rapporter för slutleverans av 
inspektionsuppgifter.

WinCan Analyst är ett paket för
ingenjörer, kommuner och en-
treprenörer som vill analysera 
tillståndet hos spill- och dagvat-
tensystemet. WinCan Analyst 
innehåller gradering, renove-
ringsplanering, fördefinierade 
GIS-frågor och statistiska rap-
porter. 

WinCan Web är en webbläsare 
baserad på programvaran vie-
wer. Den visar inspektionsdata
och inspektionsfilmer och 
bilder via internet. Använ-
daren kan också skriva ut en 
inspektionsrapport precis 
som i den stationärt baserade 
WinCan VX. 

Systemkrav Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows Server 2008 R2 eller 
högre med internetinforma-
tion Server 7 och media server 
för mediafiler 

Art. nr. 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080

Datainsamling Sektion 2010 •

Schakt / brunnar 2020 • •

Satelliter 2030 • • •

Ritning / text

Sprickbredds- / deformationsmätning 

WinCan PhotoAssistant 2040 • • •

Viewer

Indatakatalog och datagränssnitt (import / export) 2050 ett ett ett ett ett ett

Enkel videodigitalisering med enkel klippfunktion

Map VX Entry

Dokumentförvaltning

Teknisk funktionalitet Skadebedömning 2060 • • • • •

GIS-analyser — — — — —

Saneringsplanering — — — — —

Statistiker — — — — —

Datahantering WinCan Validator 2070 • • •

WinCan Transfer (automatiskt på server) 2080 • • • — •

Rapportgenerator 2090 • • •

WinCan projekthanterare (metadatabas) 2100 • • •

Styrenheten för datainskrivning 2110 • — —

SQL- / Oracle-alternativ 2120 • —

Video DivX och MPEG 1 utan hårdvara 3010 • — —

MPEG / film / digitalisering MPEG 1 / 2 / 4, programvarukodning,  
DivX inklusive programvaruöverlagring (utan hårdvara)

3020 • • •

Sensormoduler Lutningsmätning 2130 • • • • • •

Diameter- och deformationsmätning med  
enpunkts- och parallellaser

2150 • • • • • •

WinCan3D (inkl. WinCan PhotoAssistant) 2160 • • • • • •

Dataregistrering för flera inspektioner 2170 • • • • • •

ProClean 2180 • • • • • •

GIS moduler MAP Advanced 2190 • • • • • •

Satellitkartor 2191 • • • • • •

Map Expert / ArcGIS Integration 2200 • • • • • •

Skanningsmoduler WinCan ScanExplorer 2210 • • • • • •

IBAK Panoramo ScanExplorer 2220 • • • • • •

WinCan LaserScan (Ringlaser) 2230 • • • • • •

Pekskärm programvara WinCan ProTouch 1010

Hårdvarulicens Utbyte dongle: 8000  |  Utbyte dongle (Nätverkslicens): 8010  |  Video Grabber anordning för bärbar dator: 8020  |  Vitec Video Grabber integrerad: 8030 |  Vitec Video Grabber ombordkabel: 8040  |  TG09: 8050

* Nätverksversion för WinCan VX Entry, WinCan VX office och WinCan Analyst på begäran

Översikt
WinCan produktportfölj 

  inklusive     •  finns som tillval     —  inte möjligt
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EnTrY* AdVAnCEd EXPErT MAnhOLE OffICE* AnALYST* WEb

Beskrivning WinCan Entry kan användas 
för kontroll av huvudledning-
ar samt för enkel efterbear-
betning av inspektionsupp-
gifter.

Standardpaket för inspektion 
av huvudledning inklusive 
skapandet av MPEG 1 / 2 / 4 
filer.

WinCan Professionell för 
inspektion av alla typer av 
spill- och dagvattenledningar 
(huvudledning, serviser samt 
brunnar). Extra funktiona-
litet för rapportering och 
kvalitetssäkring (rapportge-
nerator, data validator) är en 
integrerad del av detta paket.

Specialpaket för inspektion 
av brunnar samt borrhål. 
Detta brunns- / borrhålspaket 
ger anpassade rapporter för 
brunnstillgångar.

Officepaketet innehåller 
alla verktyg för hantering, 
före och efter bearbetning 
av inspektionsdata. Det ger 
en kraftfull uppsättning 
rapporter för slutleverans av 
inspektionsuppgifter.

WinCan Analyst är ett paket för
ingenjörer, kommuner och en-
treprenörer som vill analysera 
tillståndet hos spill- och dagvat-
tensystemet. WinCan Analyst 
innehåller gradering, renove-
ringsplanering, fördefinierade 
GIS-frågor och statistiska rap-
porter. 

WinCan Web är en webbläsare 
baserad på programvaran vie-
wer. Den visar inspektionsdata
och inspektionsfilmer och 
bilder via internet. Använ-
daren kan också skriva ut en 
inspektionsrapport precis 
som i den stationärt baserade 
WinCan VX. 

Systemkrav Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows XP, Vista, 7 eller 8 - 
endast Windows professionell 
version eller högre

Windows Server 2008 R2 eller 
högre med internetinforma-
tion Server 7 och media server 
för mediafiler 

Art. nr. 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080

Datainsamling Sektion 2010 •

Schakt / brunnar 2020 • •

Satelliter 2030 • • •

Ritning / text

Sprickbredds- / deformationsmätning 

WinCan PhotoAssistant 2040 • • •

Viewer

Indatakatalog och datagränssnitt (import / export) 2050 ett ett ett ett ett ett

Enkel videodigitalisering med enkel klippfunktion

Map VX Entry

Dokumentförvaltning

Teknisk funktionalitet Skadebedömning 2060 • • • • •

GIS-analyser — — — — —

Saneringsplanering — — — — —

Statistiker — — — — —

Datahantering WinCan Validator 2070 • • •

WinCan Transfer (automatiskt på server) 2080 • • • — •

Rapportgenerator 2090 • • •

WinCan projekthanterare (metadatabas) 2100 • • •

Styrenheten för datainskrivning 2110 • — —

SQL- / Oracle-alternativ 2120 • —

Video DivX och MPEG 1 utan hårdvara 3010 • — —

MPEG / film / digitalisering MPEG 1 / 2 / 4, programvarukodning,  
DivX inklusive programvaruöverlagring (utan hårdvara)

3020 • • •

Sensormoduler Lutningsmätning 2130 • • • • • •

Diameter- och deformationsmätning med  
enpunkts- och parallellaser

2150 • • • • • •

WinCan3D (inkl. WinCan PhotoAssistant) 2160 • • • • • •

Dataregistrering för flera inspektioner 2170 • • • • • •

ProClean 2180 • • • • • •

GIS moduler MAP Advanced 2190 • • • • • •

Satellitkartor 2191 • • • • • •

Map Expert / ArcGIS Integration 2200 • • • • • •

Skanningsmoduler WinCan ScanExplorer 2210 • • • • • •

IBAK Panoramo ScanExplorer 2220 • • • • • •

WinCan LaserScan (Ringlaser) 2230 • • • • • •

Pekskärm programvara WinCan ProTouch 1010

Hårdvarulicens Utbyte dongle: 8000  |  Utbyte dongle (Nätverkslicens): 8010  |  Video Grabber anordning för bärbar dator: 8020  |  Vitec Video Grabber integrerad: 8030 |  Vitec Video Grabber ombordkabel: 8040  |  TG09: 8050
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Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln standard 
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram

WinCan VX
Programvara för inspektion 
och förvaltning av spill- och 
dagvattensystem

WinCan VX är programvaran för inspektion, doku-
mentering och analys av spill- och dagvattensys-
tem. WinCan VX utgör grunden för hela WinCans 
produktsortiment. Den innehåller kärnfunktionen 
för registrering och dokumentering av rörinspek-
tionsdata, sparande av data i en databas samt 
utskrift av dessa data som inspektionsprotokoll 
med en grafi sk presentation av ledningssektionen. 
Med hjälp av ett kostnadsfri programvara, Viewer, 
går det att föra data vidare till uppdragsgivaren. 

Dessutom erbjuder WinCan VX alla funktioner 
för bearbetning av inspektionsdata på kontoret. 
Dessa data kan exporteras i olika dataformat. Ett 
stort utbud av WinCan-inspektionsrapporter ger 
en klar bild av rörledningens skick. Därigenom får 
uppdragsgivaren en professionell presentation av 
inspektionen.
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fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Integration av alla kamerasystem  
världen över
WinCanVX samarbetar med alla betydande 
kameratillverkare. Programvaran är oberoende av 
inspektionsutrustningen och kan därför utvärdera 
data från olika kameramodeller. Programvaran 
vidareutvecklas ständigt och stöder den senaste in-
spektionsteknologin. Även om olika inspektionska-
meror används eller vid byte av kameratillverkare, 
går det därmed alltid att arbeta vidare med samma 
programvara.

  — Optimerad dataregistrering - från nybörjare 
till proffs
Nybörjarläge: Framförallt med de nya registre-
ringsnormerna är det ofta svårt att hitta rätt för-
kortning ur observationskatalogen. Här är snabb-

sökningen i WinCan VX till hjälp: skriv bara in det 
begrepp som söks i WinCan, så visas omgående 
förslag på observationstexter, som innehåller detta 
begrepp. Exempel: man vill registrera en inväxande 
rot men kommer inte längre ihåg förkortningen. 
Då skrivs t.ex. »rot« in så söker WinCan VX fram 
alla observationer ur katalogen som är aktuella för 
detta sökbegrepp.

Markörläge: På samma sätt som tidigare i WinCan-
version 7 eller 8, går det också att i VX identifiera 
önskad observationsförkortning med musen. För 
detta väljer man stegvis via en hierarkiskt upp-
byggd meny ut önskad text ur menyn.

Proffsläge: alla erfarna operatörer, som kan många 
förkortningar utantill, kan skriva in förkortningen 
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eller en del av den direkt i WinCan – tillhörande 
text visas omgående. I detta läge går det utom-
ordentligt snabbt att registrera data och ingen 
växling inom olika fönster behövs.

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter kan i WinCan VX i minsta detalj 
anpassas till användarkraven. Det går att godtyck-
ligt lägga in texter eller bilder, anpassa spalt- och 
radbredder och till och med infoga formler för att 
visa dynamiskt beräknade poster. Dessa anpass-
ningar kan tillämpas på befintliga rapporter eller 
också på nya, av användaren framtagna rapporter.

  — Visning av sektioner, avgreningar och brunn-
nar som grafik
Alla data visas i såväl tabellform som i form av en 
översiktsgraf. Den grafiska framställningen gör det 
möjligt för betraktaren, att på kortaste tid skaffa sig 
ett totalintryck av objektets status. Grafiken fram-
ställs i realtid och beräknas omedelbart på nytt vid 
växling till en annan ledning eller en annat brunn.

  — Flexibel anpassning av användarpanelen
Användarpanelen till WinCan VX kan anpassas 
individuellt till användarens preferenser:

 –  Användarpanelen till WinCan VX är indelad i 
olika fönstersektorer  (t.ex. videosektorn eller 
ledningsgrafiken). Dessa sektorer kan förstoras, 
förminskas eller placeras på annat ställe inom 
användarpanelen. Det är till och med möjligt att 
exempelvis utöka videofönstret till helskärms-
storlek och visa det på en andra bildskärm.

 –  Ytterligare olika egenskaper på användarpane-
len är anpassningsbara:
•  Typsnitt och textstorlek

•  Rutornas färger
•   Det går att fritt lägga till rutor för egna uppgifter 
•   Dessa rutor kan innehålla fri text eller individu-

ellt anpassningsbara listor (t.ex gatulistor). Till 
och med hela databaser kan läggas in.

•   Det går att definiera godtyckliga tangent-
bordsförkortningar för snabb åtkomst av 
viktiga funktioner (t.ex. skapa ny sektion eller 
starta / stoppa video).

  — Grundläggande GIS Viewer ingår som standard
WinCan Map VX Entry ingår kostnadsfritt. Med 
Map VX Entry går det att visa inspektionsdata som 
nätkarta. Det går att skriva ut kartan eller sektioner 
av denna som PDF, liksom att visa den aktuella 
sektionen på kartan genom att klicka med musen.

  — Ytterligare funktioner:
 –  Stöder flera inspektioner (multiinspektionskon-

cept, tilläggsmodul)
 –  Komprimerar videor i MPEG 1 / 2 / 4 eller H.264 

(tilläggsmodul videokompression)
 –  Dokumentförvaltning 
 –  Stöder gränssnitt till alla vanliga GIS-system 

(ArcGIS, Geomedia, )
 –  Stöder 3 olika databassystem: MSSQL Compact, 

MSSQL-server (tilläggsmodul) samt Oracle (till-
läggsmodul)

 –  Erbjuder många funktioner för filtrering av 
sektioner / brunnar enligt valfria kriterier

 –  Projektdata kan vidareföras till tredje part med 
ett gratis vyprogram

 –  WinCan VX innehåller funktioner för att kombi-
nera avbrutna sektioner

 –  Färgmärkning av observationstexter beroende 
på skada



» Jag arbetar varje dag med 
WinCan programvara.  
WinCan är mycket flexibel 
och fungerar med kamera-
system för huvudledningar, 
samt med rörålskameror.«

Sylvain Etter  
Rörinspektions-operatör och  
kund hos CD Lab AG 
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WinCan VX Entry
Det idealiska nybörjarpaketet för 
rörinspektion

WinCan VX Entry är avsett för inspektion av spill- 
och dagvattenledningar eller för  enkel efterbe-
arbetning av inspektionsdata. Som nybörjarpaket 
innehåller det alla kärnfunktioner från VX-platt-
formen t.ex. normenlig registrering och utskrift 
av inspektionsrapporter för ledningssektioner, 
framtagning av ett vyprogram för vidareförande av 

data samt en omfattande kart-viewer (WinCan Map 
Entry) för framställning av ledningsnät. Jämfört med 
expertpaketet saknas de vidaregående funktionerna 
för inspektion av brunnar eller med satellitkamera. 
Vid behov går det att närsomhelst få licenser för 
dessa funktioner.
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fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Integration av alla kamerasystem  
världen över
WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande 
kamerasystem över hela världen. Programvaran 
är oberoende av inspektionsutrustning och kan 
därför utvärdera data från olika kameramodeller. 
Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder 
den senaste inspektionsteknologin. Även om olika 
inspektionskameror används eller vid byte av 
kameratillverkare, går det alltså alltid att arbeta 
vidare med samma programvara.

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i 
minsta detalj anpassas till användarens krav. Det 
går att godtyckligt placera in texter eller bilder, an-
passa spalt- och radbredder och till och med infoga 
formler för att visa dynamiskt beräknade poster. 
Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rap-
porter eller också på nya, av användaren skapade 
rapporter.

  — WinCan Map Entry ingår
WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att 
presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga 
dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation 
etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från 
inspektionen. 

  — Ritningsprogram, textredigerare samt en 
valfri registreringsstandard ingår
I WinCan VX Entry finns en funktion för att ta 
fram skisser / ritningar (tidigare »Draw«) samt en 
textredigerare, som ingår i programvaran utan 

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln vanlig  
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram

pristillägg. I WinCan Entry VX är också alla vanliga 
registreringsnormer integrerade (T25, TV3.1 etc.), 
en valfri registreringsstandard utgör likaså en del 
av programvaran. 

  — Sammanfoga databaser
WinCan VX Entry erbjuder möjlighet att foga sam-
man projekt. Denna funktion är värdefull, om ett 
projekt utförs med flera team (t.ex. ett team gör 
sektionerna, ett annat brunnarna). Därefter går det 
att foga samman de olika projektdatabaserna till 
ett projekt.

  — Viewer
Framställning av ett datavyprogram (»Viewer«) ut-
gör likaså en standardfunktion i WinCan VX Entry. 
Med denna funktion kan projektdata kopieras till 
en DVD eller ett externt datamedium och skickas 
vidare till uppdragsgivaren, utan att denne måste 
installera en programvara. Han lägger helt enkelt 
in DVD:n i sin dator, så startas WinCan Viewer-
programvaran automatiskt.

  — Mätning av sprickbredder och deformation
Då videor och bilder skapas vid inspektioner, går 
det att använda dessa uppgifter för ytterligare 
utvärderingar. WinCan VX Entry ger möjlighet att 
mäta upp såväl sprickbredder som deformationer i 
ett rör från bildinformationen.
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WinCan VX Advanced
Standardpaketet för inspektion av 
allmänna spill- och dagvattensystem

WinCan VX Advanced är avsedd för inspektion av 
spill- och dagvattenledningar i inspektionsfordon 
eller med en mobil dator. Som standardpaket inne-
håller den alla kärnfunktioner från VX-plattformen, 
t.ex. normkonformitet, registrering och utskrift 
av inspektionsrapporter för ledningssektioner, 
framställning av ett viewer-program för återgivning 
av data samt en omfattande kart-viewer (WinCan 
Map Entry) för framtagning av kartplaner. Jämfört 
med Entry-paketet innehåller Advanced-paketet 
digitalisering av videor i MPEG-format (1 / 2 / 4 och 
DivX) samt styrenhet för datainskrivning.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Videokompression samt styrenhet för  
datainskrivning ingår
Videokompression i MPEG 1 / 2 / 4-format (utan 
kompressionshårdvara) ingår i WinCan VX Advan-
ced. Med denna funktion kan videoinspelningar ske 
automatiserat under inspektionen och en MPEG-fil 
skrivs in på hårddisken, som är direkt länkad till pro-
jektdata. Det går också att efterbearbeta videorna 
samt skapa foton. Styrenheten för datainskrivning 
gör det möjligt att skriva in uppgifter (t.ex. gata 
eller rörprofil) i videon, så att viktiga data alltid finns 
att tillgå tillsammans med bilddata.

  — Integration med alla kamerasystem  
världen över
WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande 
kamerasystem i hela världen. Programvaran är 
oberoende av inspektionsutrustningen och kan 
därför utvärdera data från olika kameramodeller. 
Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder 
den senaste inspektionsteknologin. Även om olika 
inspektionskameror används eller vid byte av 
kameratillverkare, går det alltså alltid att fortsätta 
arbetet med samma programvara.

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln vanlig  
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i minsta 
detalj anpassas till användarens krav. Det går att 
godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa 
spalt- och radbredder och till och med lägga in 
formler för att visa dynamiskt beräknade poster. 
Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rap-
porter såväl som på nya, av användaren framtagna 
rapporter.

  — WinCan Map Entry ingår
WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att 
presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga 
dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation 
etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från 
inspektionen. 

  — Ritningsprogram, textredigerare samt en 
valfri registreringsstandard ingår
I WinCan VX Entry ingår såväl en funktion för att 
skapa skisser / ritningar (tidigare »Draw«) som en 
textredigerare i programvaran utan pristillägg. 
I WinCan Entry VX är också alla vanliga registre-
ringsnormer integrerade (T25, TV3.1, etc.) och en 
valfri registreringsstandard utgör likaså en del av 
programvaran. 

  — Foga samman databaser
WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman 
projekt. Denna funktion är värdefull om olika team 
arbetar med ett projekt (t.ex. ett team med sektio-
ner, ett annat team med brunnar). Därefter går det 
att foga samman de olika projektdatabaserna till 
ett projekt.

  — Viewer
Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är 
likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. 
Med denna funktion går det att kopiera projekt-
data till en DVD eller ett externt datamedium och 
skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne 
måste installera en programvara. Han lägger helt 
enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan 
Viewer-programvaran automatiskt.
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  — Sprickbredds- och deformationsmätning
I samband med att inspektionsfi lmer och bilder 
iordningställs, kan dessa uppgifter användas för 
fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger 
möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som 
deformationer i ett rör ur bildinformationen. 
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WinCan VX Expert
Allt du behöver för rörinspektion 
och analys

WinCan VX Expert är det mest omfattande 
WinCan-paketet med alla funktioner, som Win-
Can VX-plattformen erbjuder med avseende på 
inspektion av spill- och dagvattenledningar. Detta 
paket är idealiskt för inspektionsföretag, som 
använder sig av de mest innovativa teknologierna 
och utnyttjar dessa alla möjligheter. WinCan VX 
Expert erbjuder dessutom med rapportgeneratorn 
och projekthanteraren funktioner, för att ända in 
i minsta detalj anpassa programvaran till de egna 
behoven. Kvalitetssäkring säkerställs i WinCan VX 
Expert via validatorfunktionen, som kontrollerar 
inspektionsprojekten med avseende på felaktiga 
indata och avger en detaljerad rapport. 

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — WinCan Validator
För att kontrollera projektdata avseende norm-
konformitet och säkerställa datakvaliteten, är en 
valideringsprogramvara integrerad i WinCan VX 
Offi  ce. Denna prövar projektet mot olika kriterier, 
t.ex. om inspektionerna avbrutits på rätt sätt, om 
alla de obligatoriska rutorna fyllts i eller om alla 
videor och foton fi nns på hårddisken. Användaren 
får en detaljerad rapport över kvalitetsbrister och 
anvisningar om hur dessa brister kan åtgärdas.

  — Videokompression samt styrenhet för 
datainskrivning ingår
Videokompression i MPEG 1 / 2 / 4-format (utan 
kompressionshårdvara) ingår i WinCan VX Advan-
ced. Med denna funktion kan videoinspelningar 
ske automatiserat under inspektionen och en 
MPEG-fi l skrivs in på hårddisken, som är direkt 
länkad till projektdata. Det går också att efterbe-
arbeta videorna samt skapa foton. Styrenheten 
för datainskrivning gör det möjligt att skriva in 
uppgifter (t.ex. gata eller rörprofi l) i videon, så att 
viktiga data alltid fi nns att tillgå tillsammans med 
bilddata.

  — Brunnsregistrering
Med WinCan VX Expert går det att utan begräns-
ningar inspektera alla spill- och dagvattenledning-
ar. och likaså fi nns normerna för inspektion av såväl 
brunnar som specialkonstruktioner integrerade.

  — Rapportgenerator och projekthanterare
Med rapportgeneratorn är det mycket lätt att fritt 
utforma egna rapporter och att anpassa befi ntliga 
rapporter till de egna behoven. För framtagning av 
egna rapporter står alla fält från WinCan-databasen 
till förfogande. Projekthanteraren gör det möjligt 
att söka efter vissa kriterier genom alla projekt, 
t.ex. söka efter alla ledningar på en viss gata eller 
söka efter alla ledningar som inspekterades på ett 
visst datum.

  — Integration med alla kamerasystem 

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•   Dator: i handeln vanlig 
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram
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världen över
WinCan VX Entry samarbetar med alla betydande 
kamerasystem i hela världen. Programvaran är 
oberoende av inspektionsutrustningen och kan 
därför utvärdera data från olika kameramodeller. 
Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder 
den senaste inspektionsteknologin. Även om olika 
inspektionskameror används eller vid byte av 
kameratillverkare, går det alltså alltid att fortsätta 
arbetet med samma programvara.

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i 
minsta detalj anpassas till användarens krav. Det 
går att godtyckligt placera in texter eller bilder, an-
passa spalt- och radbredder och till och med lägga 
in formler för att visa dynamiskt beräknade poster. 
Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rap-
porter såväl som på nya, av användaren framtagna 
rapporter.

  — WinCan Map Entry ingår
WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att 
presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga 
dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microstation 
etc.) kan läsas in och länkas till uppgifterna från 
inspektionen. 

  — Ritningsprogram, textredigerare samt en 
valfri registreringsstandard ingår
I WinCan VX Entry ingår såväl en funktion för att 
skapa skisser / ritningar (tidigare »Draw«) som en 
textredigerare i programvaran utan pristillägg. I 
WinCan Entry VX är också alla vanliga registrerings-
normer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 
149-3, ATV 143, TV3 etc.) och en valfri registrerings-
standard utgör likaså en del av programvaran. 

  — Foga samman databaser
WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman 
projekt. Denna funktion är värdefull om olika team 
arbetar med ett projekt (t.ex. ett team med sektio-
ner, ett annat team med brunnar). Därefter går det 
att foga samman de olika projektdatabaserna till 
ett projekt.

  — Viewer

Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är 
likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. 
Med denna funktion går det att kopiera projekt-
data till en DVD eller ett externt datamedium och 
skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne 
måste installera en programvara. Han lägger helt 
enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan 
Viewer-programvaran automatiskt.

  — Sprickbredds- och deformationsmätning
I samband med att inspektionsfilmer och bilder 
iordningställs, kan dessa uppgifter användas för 
fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger 
möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som 
deformationer i ett rör ur bildinformationen.
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WinCan VX Manhole
Specialpaket för inspektion av 
schakt- och brunnar

WinCan VX Manhole är anpassad till kraven för 
inspektion av schakt och brunnar. För registrering 
av dessa fi nns i WinCan VX Manhole en rad special-
anpassade rapporter och registreringsnormer. 

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Specialrapporter
WinCan VX Manhole innehåller rapporter anpas-
sade till en brunns konstruktionsförhållanden. För 
detta framställs vid inspektionen automatiskt rit-

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln vanlig 
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram

ningar (såväl profi lvy som vy från ovan), vilka också 
syns i rapporten. Dessutom går det att i detalj 
dokumentera alla delar i en brunn. För brunnsan-
läggningar fi nns det likaså en anpassad presenta-
tion, som visar de olika fi lterstegen som grafi k.

  — Integration med alla välrenommerade 
kamerasystem världen över
WinCan VX Manhole samarbetar med alla bety-
dande kamerasystem i hela världen. Programvaran 
är oberoende av inspektionsutrustningen och kan 
därför utvärdera data från olika kameramodeller. 
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Programvaran vidareutvecklas ständigt och stöder 
den senaste inspektionsteknologin. Även om olika 
inspektionskameror används eller vid byte av 
kameratillverkare, går det alltså alltid att fortsätta 
arbetet med samma programvara.

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter kan i WinCan VX ända in i minsta 
detalj anpassas till användarens krav. Det går att 
godtyckligt placera in texter eller bilder, anpassa 
spalt- och radbredder och till och med lägga in 
formler för att visa dynamiskt beräknade poster. 
Dessa anpassningar kan tillämpas på befintliga rap-
porter såväl som på nya, av användaren framtagna 
rapporter.

  — WinCan Map Entry ingår
WinCan VX Manhole innehåller en GIS-Viewer, 
för att presentera inspektionsdata som karta. Alla 
vanliga dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, 
Microstation etc.) kan läsas in och länkas till upp-
gifterna från inspektionen. 

  — Ritningsprogram, textredigerare samt en 
valfri registreringsstandard ingår
I WinCan VX Manhole ingår såväl en funktion för 
att skapa skisser / ritningar (tidigare »Draw«) som 
en textredigerare i programvaran utan pristillägg. I 
WinCan Entry VX är också alla vanliga registrerings-
normer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 
149-3, ATV 143, TV3 etc.) och en valfri registrerings-
standard utgör likaså en del av programvaran. 

  — Foga samman brunnsdatabaser
WinCan VX Manhole ger möjlighet att foga sam-
man projekt. Denna funktion är värdefull om olika 
team arbetar med ett projekt. Därefter går det att 
foga samman de olika projektdatabaserna till ett 
projekt.

  — Viewer
Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) 
är likaledes en standardfunktion i WinCan VX 
Manhole. Med denna funktion går det att kopiera 
projektdata till en DVD eller ett externt datamedi-
um och skicka vidare till uppdragsgivaren utan att 
denne måste installera en programvara. Han lägger 
helt enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan 
Viewer-programvaran automatiskt.

  — Sprickbredds- och deformationsmätning
I samband med att inspektionsfilmer och bilder 
iordningställs, kan dessa uppgifter användas för 
fortsatta utvärderingar. WinCan VX Manhole ger 
möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som 
deformationer i ett kanalrör ur bildinformationen. 
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WinCan VX Office
Kontorsprogramvara för efterbear-
betning av inspektionsprojekt

När projektdata från inspektionsfordonen kopie-
ras till kontoret så valideras, efterbearbetas och 
upparbetas dessa data av handläggaren för slutlig 
leverans till kunden. Exakt denna process stöder 
WinCan VX Office perfekt. Det innehåller samtliga 
funktioner för validering och efterbearbetning av 
inspektionsprojekt, liksom rapportgeneratorn, för 
att anpassa rapporterna till kundens behov.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Flexibelt rapportsystem
Samtliga rapporter går att i WinCan VX Office ända 
in i minsta detalj anpassa till användarkraven. 
Det går att godtyckligt lägga in texter eller bilder, 
anpassa spalt- och radbredder och till och med 
infoga formler för visning av dynamiskt beräk-
nade poster. Dessa anpassningar kan tillämpas på 
befintliga rapporter  eller på nya, av användaren 
framtagna rapporter.

  — WinCan Validator
För att kontrollera projektdata avseende norm-
konformitet och säkerställa datakvaliteten, är en 
valideringsprogramvara integrerad i WinCan VX 
Office. Denna prövar projektet mot olika kriterier, 
t.ex. om inspektionerna avbrutits på rätt sätt, om 
alla de obligatoriska rutorna fyllts i eller om alla 
videor och foton finns på hårddisken. Användaren 
får en detaljerad rapport över kvalitetsbrister och 
anvisningar om hur dessa brister kan åtgärdas.

  — WinCan Map Entry ingår
WinCan VX Entry innehåller en GIS-Viewer, för att 
presentera inspektionsdata som karta. Alla vanliga 
dataformat (ESRI Shape, DXF, MapInfo, Microsta-
tion, etc) kan läsas in och länkas till uppgifterna 
från inspektionen. 

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln vanlig  
dator eller laptop med 
32/64 Bit och minst 2 GB 
Ram

  — Ritningsprogram, textredigerare samt en 
valfri registreringsstandard ingår
I WinCan VX Entry ingår en funktion för framtag-
ning av skisser / ritningar (tidigare »Draw«) samt en 
textredigerare i programvaran utan pristillägg. I 
WinCan Entry VX är också alla vanliga registrerings-
normer integrerade (Isybau 96, 2001, 2006, DWA 
149-3, ATV 143, TV3 etc), en valfri registreringsstan-
dard utgör likaså en del av programvaran. 

  — Foga samman databaser
WinCan VX Entry ger möjlighet att foga samman 
projekt. Denna funktion är värdefull om olika team 
arbetar med ett projekt (t.ex. ett team med sektio-
ner, ett annat team med brunnar). Därefter går det 
att foga samman de olika projektdatabaserna till 
ett projekt.

  — Viewer
Framtagning av ett datavyprogram (»Viewer«) är 
likaledes en standardfunktion i WinCan VX Entry. 
Med denna funktion går det att kopiera projekt-
data på en DVD eller ett externt datamedium och 
skicka vidare till uppdragsgivaren utan att denne 
måste installera en programvara. Han lägger helt 
enkelt in DVD:n i sin dator, så startas WinCan 
Viewer-programvaran automatiskt.

  — Sprickbredds- och deformationsmätning
I samband med att inspektionsfilmer och bilder 
iordningställs, kan dessa uppgifter användas för 
fortsatta utvärderingar. WinCan VX Entry ger 
möjlighet, att mäta upp såväl sprickbredder som 
deformationer i ett rör ur bildinformationen. 
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Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln vanlig 
dator eller laptop med 
32/64 Bit och minst 2 GB 
Ram

WinCan Analyst
Programvaran för tekniker och 
kommuner för dokumentering och 
analys av spill- och dagvattensystem

WinCan Analyst är en programvara för utvärde-
ring, analys samt dokumentering av ledningsnät. 
Programvaran baseras på WinCan VX-plattformen 
och därigenom säkerställs direkt integration av 
inspektionsdata med analys av dessa data utan 
att något datautbytesformat måste användas, 
varigenom speciella uppgifter (som t.ex. lutnings-
mätvärden) skulle kunna gå förlorade. Styrkan 
hos WinCan Analyst är den sömlösa integrationen 

i olika GIS-system samt optimeringen för höga 
prestanda även vid mycket stora datamängder. 
WinCan Analyst består av olika funktionsområden: 
statusdataförvaltning för avloppsanläggningar 
samt motsvarande automatiserade klassifi cering, 
analys av egenskaperna hos avloppsanläggningar 
i GIS-system, utskrift av statistiker och informativa 
rapporter samt saneringsplanering för kanaler, 
ledningar och brunnar.
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fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Alla funktioner, som behövs på en teknisk 
byrå eller hos en kommun är integrerade i  
WinCan Analyst 
WinCan Analyst innehåller allt man behöver för 
dokumenteringen av ett ledningsnät. Man behöver 
alltså inte sammanställa enskilda moduler styckvis 
och betala en massa pengar för detta, utan har 
här alla verktyg för effektiv bearbetning av ett 
ledningsnät direkt i ett enda mjukvaruprogram.

  — Ledningsdokumentering
Samtliga grundfunktioner för ledningsdokumente-
ring, t.ex. normenlig registrering av stam- och sta-
tusdata eller det kompletta rapporteringssystemet 
för entydiga utskrifter av inspektionsuppgifterna

  — Skadebedömningar 
Alla skadebedömningsriktlinjer enligt Isybau-nor-
merna från åren 2001 / 2006 samt DWA 149-3 står 
till förfogande i WinCan Analyst. Därigenom blir 
det möjligt för användaren att få en överblick över 
ledningsnätets skick. Bedömningskarakteristika 
beräknas automatiskt och fungerar som underlag 
för saneringsplaneringens prioritering.

  — Saneringsplanering (till förfogande fr o m 
maj 2014)
Saneringsplaneringen sker likaså automatiserat 
i WinCan Analyst: på grundval av befintlig sta-
tusregistrering beräknar programvaran för varje 
ledningssektion eller brunn ett saneringsförslag för 
reparation, renovering eller för komplett utbyte. 
Dessa förslag kan sedan förfinas manuellt. Slutre-
sultatet av saneringsplaneringen är en överskådlig 
rapport, som på ett jämförande sätt visar de plane-
rade kostnaderna för de olika saneringsvarianterna. 
Likaså går det att visualisera saneringsplaneringen 
i GIS-systemet.

  — Analyser i det geografiska informationssys-
temet (WinCan Map VX)
I WinCan Analyst går det att hämta många uppgif-
ter, vilka åskådliggör statusdata i det integrerade 
GIS-systemet. Det går t.ex. att låta färgmarkerat 
visa skadeklasser per sektion eller per brunn, 
liksom att ta fram analyser över tillverkningsårsde-
cennier eller typ av avloppsvatten genom att klicka 
med musen. Sammanlagt står 15 standarduppgif-
ter till förfogande, vilka också går att anpassa eller 
utöka med egna uppgifter.

  — Rapporter samt statistiker
För utvärdering av datainnehållet finns ett flertal 
rapporter, vilka på kort tid ger en komplett över-
blick över ledningsdata och -status. 
Följande rapporter står till förfogande i levererat 
standardutförande:

 – sektionsrapport
 – brunnsrapport
 – lutningsrapport
 – prioritetslista skadebedömning
 – statistiker över de olika skadebilderna
 –  statistiker över tillverkningsår, profiler, kanalty-

per samt material
 – insatslistor / dagslistor
 –  rapporter över saneringsmetoder / -kostnader 

(från maj 2014)

Eftersom WinCan Analyst likaså innehåller rapport-
generatorn, går det att närsomhelst sammanställa 
egna statistiker och utvärderingar. Alla databasens 
fält står till förfogande för detta
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Systemkrav

•  WinCan VX databas

Om data hanteras av egen 
hostfunktion:

•  2 x server Windows 2008 R2

•  1 x SQL-server 2008 R2-
standard eller 2012

•  Hårddiskminne / storage

•  Egen domän eller underdo-
män för webbsajten

•  Nätverk WAN, LAN, DMZ 
inkl. routing i brandväggen

•  Internetuppladningskapa-
citet (dataledning)

WinCan Web
WinCans Molnlösning för snabb 
åtkomst av inspektionsdata via 
webbläsare

Genom användning av WinCan Web tillhandahålls 
resultatet av en rörinspektion centralt via Inter-
net. WinCan Web är ett alternativ till traditionella 
datamedia, vilka skickas till uppdragsgivaren som 
DVD eller hårddisk. Framställning och sändning av 
datamedium innebär alltid en omfattande insats, 
som nu bortfaller genom användning av WinCan 
Web. WinCan tillhandahåller en värdtjänst, där man 
kan spara sina data. Det är likaså möjligt att, om så 
önskas, köra dessa data i egen serverinfrastruktur.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Presentation av inspektionsdata inklusive 
videor och foton på en webbplats

  — Sekundexakt hopp till iakttagelser på videon

  — Utskrift av en omfattande WinCan-inspek-
tionsrapport som PDF

  — Enkel åtkomst via Internetläsare utan 
programvaruinstallation
Eftersom WinCan Web arbetar i en webbläsare, be-
hövs ingen installation av ytterligare programvara.
Således är det alltid säkerställt, att användaren 
kan titta på sina data, utan att installera ytterligare 
programvara på sin dator.
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  — Data finns alltid tillgängliga
Data står till förfogande dygnet runt, 365 dagar 
om året. Kunden kan alltid komma åt data och 
datamediet kan inte gå förlorat.

  — Inga Codec-problem längre, det går att se 
videorna i Internetläsaren 
Eftersom Internetläsaren som standard innehåller 
en Codec för avspelning av videor, bortfaller också 
alla problem och licenser i samband med installa-
tion av video-codec

  — Enkel och effektiv vidarebefordran av data
Inga datamedia behöver iordningställas utan 
istället går det att skicka en länk via e-post. In-
spektionsdata hämtas genom att klicka på länken. 
Därmed går det också att likaså förhindra förlust av 
datamedium

  — Direkt integration från WinCan Web till 
WinCan VX databas
Data kan hanteras direkt i WinCan VX, gjorda 
ändringar syns omgående på webben sedan de 
frisläppts.

  — Data har alltid senaste status
Vid ytterligare inspektioner i ett projekt visas dessa 
direkt på webben. Länken förändras inte.

  — Stödjer smartphones
WinCan Web internetlösning möjliggör för 
kunderna, att när som helst och till och med från 
en mobiltelefon komma åt inspektionsdata
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WinCan Map
Det geografiska informationssystemet 
för ledningsnät från WinCan

WinCan Map VX är en GIS-programvara med fokus 
på ledningsnätets infrastruktur. WinCan Map VX är 
avsedd för såväl analys av statusdata för lednings-
system som beräkning och visualisering av husan-
slutningar. Integration av alla vanliga dataformat 
inom GIS-sektorn (t.ex. ESRI-format, AutoCAD DXF 

och DWG, MapInfo, OpenStreetMap etc. ) gör 
det mycket enkelt för användaren att läsa in och 
vidarebearbeta olika datakällor. Grundfunktionerna 
i ett GIS-system (Pan, Zoom, framtagning av kart-
material, GPS-integration etc.) ingår som standard i 
WinCan Map.
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Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: i handeln allmänt 
förekommande dator eller 
laptop med 32 / 64 Bit och 
minst 2 GB Ram

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Flexibel användarpanel
Användarpanelen för WinCan Web är indelad i 
olika funktionsområden, vilka kan anpassas efter 
användarens behov. Ofta använda verktyg går 
därigenom att placera i främsta rummet, medan 
andra funktioner kan kopplas bort. På det viset får 
var och en ett bildskärmsinnehåll anpassat till sina 
behov. Efter anpassningen går det att spara denna 
under valfritt namn som mall för kommande bruk.

  — Automatisk framställning av  
byggnadsanslutningar
Under inspektionen registreras olika uppgifter (av-
stånd, förgreningsvinkel och klockläge), vilka kan 
utnyttjas för automatiserad beräkning av bygg-
nadsanslutningar inkl. böjar och presentation av 
resultatet i WinCan GIS. Likaså är export av dessa 
filer i DXF-format samt som Shape-filer integrerad.

  — Digitalisering av schakt eller ledningar
Skulle positionerna för brunnar eller ledningar vara 
okända, ger WinCan Map VX möjligheten att ta 
emot koordinaterna från en GPS-enhet och digi-
talisera positionerna på en ny karta.  Dessa kartor 
skrivs sedan antingen ut som PDF eller sparas som 
DXF- / Shape-fil.

  — Visualisering av temaindelade ritningar
Med WinCan Map går det att anpassa ritningar 
med avseende på såväl färger och linjer som 
punkter och texter samt spara dessa som mallar. 
Eftersom dessa mallar är kända i WinCan VX, går 
det att ta fram olika temaindelade kartor och visa 
dessa med en knapptryckning. Därigenom är det 
exempelvis möjligt att mycket enkelt visualisera en 
analys av material, tillverkningsårs- och profilför-
delning eller skadeklassfördelning.

  — Direkt integration med WinCan VX  
programvara
WinCan VX och WinCan Map VX kommunicerar in-
bördes via ett direkt gränssnitt. Om man klickar på 
en ledning eller ett schakt i WinCan VX, väljs och 
visas samma detalj även i WinCan Map VX. På det 
sättet vet användaren alltid var hon / han befinner 
sig för tillfället.

  — Projektförberedelser
Tack vare att WinCan Map VX är direkt integrerat 
med WinCan VX erhålls en ytterligare fördel - det 
går att förbereda inspektionsprojekt och överföra 
redan befintliga stamdata för anslutningar och 

ledningar från Shape-filer eller MapInfo-databaser 
till WinCan. Därigenom går det att i samband med 
statusregistreringen bespara operatören manuell 
inskrivning av brunns- eller anslutningsbeteckning-
ar. Fördelen i sammanhanget är tidsbesparingen 
och undvikande av ev. skrivfel på objektritning-
arna.

  — Hög hastighet även vid stora datamängder
WinCan Map VX baseras på en GIS-komponent, 
som är speciellt optimerad för hantering av stora 
datamängder. Därigenom uppstår inga väntetider, 
ens i samband med tusentals objekt och bild-
skärmsinnehållet blockeras alltså inte vid zoom-
ning utan det går att arbeta mycket effektivt.

  — Det finns 3 olika versioner av WinCan Map VX: 
WinCan Light
Skrivskyddad version, som möjliggör import av 
externa data eller skapande av ett ledningsnät med 
WinCan VX databas. Utskrift av kartor och grund-
läggande GIS-funktioner ingår också.

WinCan Advanced
Standardversion av WinCan,  inkl. alla avancerade 
funktioner, t.ex. GPS-anslutning, överföring av 
Shape-data till WinCan VX, korrigering av rörlägen, 
digitalisering av brunnar och ledningssektioner. 
Även export till shapefilformat eller till AutoCad 
DXF-filer ingår.

WinCan Expert
WinCan Expert innefattar specialfunktioner för 
detaljerad analys av data typ skapande av värme-
kartor eller anslutning till Internetbakgrundsmap-
ping typ OpenStreetMaps.
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WinCan LaserScan
WRc-certifierad deformationsmätning 
direktintegrerad i WinCan med hjälp 
av laser

Systemkrav

•  Windows XP, VISTA, 7 eller 
8 - 32 Bit eller 64 Bit

•  WinCan VX

I samband med en ringlaser rör det sig i princip 
om en ytlaser, baserad på en laserstav framför 
kameran. Om laserstaven sitter parallellt med 
röraxeln, ligger laserplanet i rät vinkel mot röret 
och projicerar därmed en cirkel i ett runt rör. 
Denna tvärsnittsring kan fi lmas med kameran 
och via kamerans kända synvinkel kan WinCan 
LaserScan-modulen framställa tvärsnittsprofi len 
för en hel ledning. Resultatet av en analys av 
videon med WinCan LaserScan är en detaljerad 
rapport över ovaliteten med diametervärden för 
ledningssektionen. Dessutom får användaren en 
3-dimensionell presentation av röret. Analysresul-
taten kan också föras vidare till tredje part via ett 
kostnadsfritt datavyprogram.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Automatiserad analys av rörgeometri via 
videoinformation
Videoupptagningarna med lasercirkeln analyseras 
efter inspektionen med WinCan LaserScan. Vid 

denna analys mäts och sparas rörets diameter i 
många enskilda punkter i varje videoram.

  — Fungerar med alla i handeln vanliga laseran-
ordningar och kamerasystem
WinCan LaserScan är inte programvaraberoende 
och arbetar med alla i handeln vanliga laseranord-
ningar.

  — Rapporter om såväl ovalitet och kapacitet 
som diameter

  — 3-dimensionell presentation av ledningen 
inkl. export i DXF-format

  — Kostnadsfri överföring av en vyversion av 
programvaran till tredje part

  — Certifiering av programvaran genom WRc-
institutet i juli 2013.



25

WinCan ProTouch
Utvecklad för proffs på inspektion 
med rörålskamera

Systemkrav

•  Windows XP, Vista, 7 eller 
8 - 32 Bit eller 64 Bit

WinCan ProTouch har anpassats speciellt för kraven 
vid inspektion av fastighetsanslutningar. Enkel 
registrering med pekskärm utan mus och tang-
entbord (extra stora manöverfält) samt en stor yta 
för videobilden kännetecknar detta programvara-
paket. Registrerade data kan dessutom som tillval 
framställas som en 3-dimensionell ritning. Denna 
ritning kan skrivas ut eller också digitalt som DXF-
fi l överlämnas till uppdragsgivaren.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Programvaran är inte beroende av kameratill-
verkare. Om kameror av olika fabrikat används, 
är WinCan ProTouch den idealiska lösningen. 

  — Programvaran är mycket enkel att hantera 
och har EXTRA STORA manöverfält, så att den 
bekvämt kan styras via pekskärmen.

  — Den är anpassad till kraven för inspektion av 
fastighetsanslutningar och det går att t.ex. mäta 
upp böjar eller förgreningsvinklar.

  — Data kan importeras till WinCan VX och även 
vidarebearbetas där

  — ProTouch tar över avståndsuppgifter (meter-
värden) direkt från videon, dvs. ingen infällning 
av egna textdata behövs (kostnadsfördel).

  — Som tillval läggs textdata in via programvara, 
så att det går att avstå från en enhet för datain-
skrivning.

  — Det går att skriva ut en inspektionsrapport 
med ledningsgrafi k direkt som PDF eller skicka 
den via e-post från programvaran.

  — ProTouch erbjuder en funktion för framtag-
ning av en skiss eller en situationsritning. 



Ytterligare moduler
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Skadebedömning
Alltid överblick över ledningsnätets status

registreringsnorm och datagränssnitt
Välj bland över 50 olika normer och  
datagränssnitt

Med WinCan VX kan registrerade inspektionsdata 
bearbetas enligt landsspecifika normer. Data före-
ligger i plattformsövergripande format (t.ex. TXT 
eller XML). Innehållsstrukturen för dessa exportfor-
mat svarar exakt mot kraven för den programvara 
hos uppdragsgivaren, som läser in uppgifterna. 
Tack vare att de mest skiftande exportformat stöds, 
möjliggörs dataöverföring mellan inspektionsfö-
retaget och uppdragsgivaren (t.ex. en kommun). 
Dessa exportformat vidareutvecklas ständigt av 
WinCan och anpassas till uppdragsgivarnas speci-
ella krav. 

Statusklassificering och statusbedömning är 
avsedda för automatiserad bedömning av en 
röranslutning eller en brunn. Detta specificeras i 
WinCan enligt normer (t.ex. Isybau 2012 eller DWA 
M-149-3), men kan också ändras. Bedömningen 
utgör underlag för prioritering i samband med 
saneringsplaneringen.

Systemkrav

•  WinCan VX

Systemkrav

•  WinCan VX

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Följande statusbedömningsnormer är  
integrerade i WinCan:
DWA 149-3, Isybau 2012 / 2001 / 96, PACP 6.0, WRC 4, 
EN 13508

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Följande exporter stöds f.n. av WinCan:
ASCII,  ATV-M150, Excel, DANDAS, GEMINI 1998, 
GEMINI 2005, GSCC, Hansen 7, Interlis 2, Interlis 3, 
Isybau 96, Isybau 2001, Isybau XML, PACP 4.4 / 6.0, 
Sewerat, SUFRIB 2.1, TV 3, WRC3, WRC4

  — Följande importer stöds f.n. av WinCan:
ATV-M150, Hansen 7, Hansen 8, Isybau 2001, Isybau 
XML, Kummert XML, iPEK Agilios och Rovion, PACP 
4.4 / 6.0, SUFRIB 2.0
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WinCan Validator
Det har blivit enkelt med kvalitetssäkring 
vid inspektionsprojekt

WinCan Validator kontrollerar att projektdata 
överensstämmer med normerna och säkerstäl-
ler datakvaliteten. De bestämmelser, som utgör 
kontrollunderlag, kan fastställas individuellt 
och läggas in eller tas bort. Dessa bestämmelser 
kontrollerar projektet avseende olika kriterier, 
t.ex. om inspektionen avbrutits korrekt, om alla 
obligatoriska fyllts i eller om videor och foton fi nns 
på hårddisken. Användaren erhåller en detaljerad 
rapport om kvalitetsbrister och anvisningar om hur 
dessa brister kan åtgärdas. 

Systemkrav

•  Windows XP, Vista, 7 eller 
8 - 32 Bit eller 64 Bit

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 
 

  — Rapporter med en lista över alla problem 
eller med anvisningar

  — Direktintegration i WinCan, dvs. problem kan 
åtgärdas direkt på plats i programvaran

  — WinCan Validator arbetar även utan WinCan 
och kontrollerar Isybau 2006/2001 / 96- eller 
DWA M 150-datakällor.

  — PDF-export av samtliga anvisningslistor

  — Excel-export av samtliga anvisningslistor

  — Såväl schema- som innehållskontroll av 
datakällan
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SQL- / Oracle-alternativ
Databaser för stora datamängder och för  
automatiserad datasäkring

Denna modul möjliggör åtkomst av en serverba-
serad SQL- eller Oracle-databas från en WinCan-
arbetsstation. Rörinspektionsdata sparas efter 
registreringen i en central serverdatabas och 
tillhörande mediefiler (foton, videor m.m) läggs in 
på separat plats på filservern. Fördelen gentemot 
en vanlig licens för en enskild plats utgörs av snabb 
åtkomst av stora datasamlingar som omfattar 
flera tusen anlutningar. För drift och underhåll av 
ledningsnätetsansvariga tekniker kan därmed be-
kvämt via en enda central databas komma åt och 
filtrera ut önskade data, bearbeta dessa och lämna 
vidare till ledningsoperatörer De senare använder 
sedan upparbetade data för förnyad inspektion 
av redan i WinCan registrerade ledningssektioner. 
Dessa nya inspektionsdata kan därpå åter sparas i 
databasen.

Systemkrav

•  1. Installation av en MSSQL- 
eller Oracle-server genom 
en serveradministratör.

•  2. Borttagning av ser-
verportspärr (ex. 3047) i 
Windows-brandvägg.

•  3. IP-adresserna för kund-
dator och server måste 
ingå i samma undernät.

•  4. Installation av en nät-
verksdongle på servern. 
Motsvarande licensfil 
måste likaså finnas på 
serverns hårddisk.

•  5. Installation av senaste 
version av WinCan VX 
(nedladdning under www.
wincan.com\support) och 
inläsning av licensfilen på 
varje kunddator.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Åtkomst till SQL- / Oracle-databas sker via  
WinCan-projekthanterare. Via en mall är det 
mycket enkelt att skriva in och spara förbind-
ningsparametrarna på servern.

  — Automatisk framtagning av kanaldatabaser 
från serverdatabasen. 

  — Automatiserat återsparande av inspektions-
data i serverdatabasen. 
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dataöverföring
Det idealiska verktyget för automatiserad 
kopiering av inspektionsprojekt från 
fordonet till den centrala servern 

Om fl era inspektionsfordon samtidigt arbetar med 
olika projekt, vill man alltid säkerställa, att data 
regelbundet säkras och läggs in i en central dator 
på kontoret. Om säkrings- resp. kopieringsförlop-
pet måste styras och övervakas manuellt, utgör 
detta en avsevärd insats för hanteraren. För en 
sådan uppgift erbjuder modulen »WinCan Dataö-
verföring« hjälp. Det går att förkonfi gurera pro-
gramvaran så, att operatören bara  behöver trycka 
på knappen, för att automatiskt synkronisera det 
aktuella projektet med kontoret. Denna funktion 
kan användas för att ta fram säkerhetskopior eller 
också för att alltid hålla olika WinCan-versioner 
(t.ex. fordon och kontor) på samma datastatus.

Systemkrav

•  Windows XP, Windows 7 
eller Windows 8, i resp. fall 
Professional till Ultimate 
(inga Home-versioner!)

•  Dator: I handeln vanlig 
dator eller laptop med 
32 / 64 Bit och minst 2 GB 
Ram

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Konfigurerbarhet
Med dataöverföringsverktyget går det att välja 
vilka projekt som ska kopieras. För detta syfte går 
det att välja typ av kopieringsförlopp, t.ex. använd-
ning av FTP-protokollet eller normal kopiering från 
A till B.

  — Kontroll av fullständig överföring
Kopieringsprocessen övervakas ständigt och upp-
kommande fel eller förbindelseavbrott protokoll-
förs också. Om kopieringsförloppet avbryts, återtas 
det automatiskt sedan störningen åtgärdats.

  — Tidsbesparing genom fullständig 
automatisering
Eftersom kopieringsprocessen löper automatiskt 
och inte behöver övervakas, kan denna köras nat-
tetid. Inga tomgångstider uppstår.
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rapportgenerator
Flexibel utformning av rapporter 
och statistik

Rapportgeneratorn är avsedd för utformning 
av egna rapporter eller anpassning av befi ntliga 
rapporter. Det går att skapa korstabeller, listor, rap-
porter. För visualisering av grafi ker går det att välja 
Gantt-diagram och scheman. Rapporterna kan 
erhållas som PDF, i Excel-format eller i många olika 
bildformat (JPG, BMP, EMF, XPA, PNG).

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Även nybörjare bland slutanvändare känner 
sig omgående hemma med dra-och-släpp-ma-
növreringen. En hel sida behandlas också som 
en hel sida, inte som en röra av olika sektioner. 
Det är det naturliga sättet att hantera rapporter. 
Linjaler, hjälplinjer, zoom, grupperingar, flerfal-
diga kopior ... och andra välkända hjälpmedel 
spara tid för dig och användarna vid utformning 
av rapporter och utvärderingar. 

Systemkrav

•  WinCan VX

  — Förhandsgranskning i realtid, liksom utskrift 
och export. Korta vägar sparar tid.

  — De ergonomiska verktygsfönstren med 
egenskapslista, variabellista, objektlista, nivåer, 
förhandsgranskning med sökfunktion och den 
kraftfulla rapportbehållaren förankras valfritt 
eller får vara fritt svävande.
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regleringsmaskin
Automatisera hela projektadministrationen

Om många inspektionsenheter är i drift varje dag, 
innebär det ansamling av stora datamängder. Ofta 
är det nödvändigt att kopiera och säkra dessa pro-
jekt från den mobila datorn till en central dator på 
kontoret. Regleringsmaskinen är en fritt konfigu-
rerbar programvara, som automatiserar processer, 
vilka tidigare utfördes manuellt. Det går att t.ex. 
definiera en regel, som varje kväll klockan 21.00 
kopierar ett projekt från  inspektionsdatorn till 
kontoret och där automatiskt lägger det till ett 
större projekt. Ordningsföljden för dessa proces-
ser är fritt inställbar.

Systemkrav

•  WinCan VX

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Kraftig tidsbesparing
Regleringsmaskinen övertar arbetsprocesser, som 
tidigare utförts manuellt. Den kan kopiera projekt 
enligt en fördefinierad tidplan eller konvertera 
videor. Även hela förloppet från registrering av 
av data fram till presntation i WinCan Web går att 
automatisera med regleringsmaskinen, utan att 
någon hanterare dessutom måste ingripa manuellt.

regel nr. 1
Kopiera filer till servern

regel nr. 2
Konvertera videoklipp

regel nr. 3
Bifoga inspektionsdata till databas-server
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Satellit
Inspektera förgreningar från en huvudledning 
med hjälp av satellitprogram 

Många kommuner specifi cerar registrering av led-
ningsinformation, för att få mer information om 
såväl förgrening som ev. infi ltration i det allmänna 
ledningsnätet. I sammanhanget är WinCan-
modulen »Satellit« ett hjälpmedel, för normenlig 
registrering av dessa uppgifter och framtagning 
av rapporter eller export för ledningar. I kombina-
tion med programvaran WinCan Map VX går det 
till och med att automatiserat rita upp ledningen 
och exportera data.

Systemkrav

•  WinCan VX

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Anpassade rapporter för ledningsinformation

  — I kombination med WinCan Map ritas för-
greningen upp automatiskt. Denna ritning kan 
exporteras som DXF-fil.

  — I ledningsgrafiken på användarpanelen till 
WinCan går det att hoppa direkt till respektive 
avgrening

  — Omfattande filtreringsmöjligheter enligt alla 
fält i WinCan-databasen (t.ex. gata eller profil)
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brunn
Med denna modul framställs detaljerade 
rapporter avseende brunnars status

I samband med brunnsregistrering fi nns en mängd 
särdrag att ta hänsyn till. Sedan EN-normen inför-
des identifi eras såväl brunnens enskilda delar som 
skadorna mycket detaljerat. Brunnsmodulen tar 
hänsyn till dessa detaljer och presenterar upp-
gifterna mycket överskådligt i en anpassningsbar 
schaktrapport. På denna brunnsrapport fi nns också 
ritningar över brunnsgeometrin som profi lvy och 
som vy från ovan. Med brunnsmodulen går det att 
på samma sätt som för ledningssektionerna göra 
en video med infällda textdata. 

Systemkrav

•  WinCan VX

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Speciellt anpassade brunnsrapporter 
presenterar inspektionsresultatet klart och 
överskådligt

  — Såväl videokompression som infällning av 
textdata står till förfogande också för brunnar.

  — Ta fram brunnsritningen automatiskt via 
knapptryckning, inklusive till-, in- och utlopp

  — Kan som tillval också erhållas med statusut-
värdering av brunnen för att utföra en automati-
serad beräkning av skadeklasser
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WinCan 3d
3-dimensionell mätning av ledningsnät

WinCan 3D är en tilläggsmodul för tredimensionell 
framställning av ledningsnätet. Programvaran 
visar i synnerhet rördragningen och de inbördes 
förbindelserna mellan fl era anslutningsledningar 
(avgreningar). I WinCan registrerad fastighetsin-
spektion går att med enkel knapptryckning visa som 
tredimensionell grafi k. Ledningsritningar behöver 
därför inte längre åstadkommas för hand med inten-
sivt detaljarbete, eftersom rörloppet beräknas och 
visas direkt. Alla i WinCan registrerade huvud- och 
servisledningar går att ta fram tredimensionellt 
med hjälp av denna modul och arrangera på ett 
verklightstroget sätt. En klickning på ett anslut-
ningsnummer i WinCan lokaliserar motsvarande 
rörledning på 3D-vyn och tvärtom. 3D-grafi ken över 
rörnätet kan roteras, förskjutas, fotograferas och 
skrivas ut som en del av inspektionsrapporten efter 
behag. Likaså är det möjligt att återge 3D-grafi ken 
som en CAD-fi l (i DXF-format).

Systemkrav

•  WinCan VX, bra grafi kkort 
med minst 1 Gb RAM

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Full interaktivitet mellan WinCan och 3D-vyn

  — Med intryckt mushjul går det att rotera 
grafiken kring horisontal- och vertikalaxeln

  — Böjnings- och förgreningsvinklar kan i 
efterhand korrigeras manuellt via en rotations-
funktion

  — Utöver rörledningarna visas även brunnar 
tredimensionellt 

  — Export av 3D-presentationen som 
DXF-grafik 

  — Anslut enkelt tillgångar som har kontrollerats 
separat.
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ScanExplorer
Den mest innovativa modulen vad gäller 
bildbearbetning, som möjliggör framställning 
av Panoramo-bilder

Med WinCan ScanExplorer går det att visa och 
administrera SideScan-data. Med SideScan avses 
utveckling av röret över en yta. Olika scannerkame-
ror tar fram SideScans av innerrörets yta: 
rörets skärs antingen upp virtuellt i rörbotten eller 
rörhjässan, den inre rörväggen rullas därpå ut över 
en yta. ScanExplorer ger i motsats till andra system 
en snabb överblick över hela rörloppet. På några 
få sekunder får betraktaren en totalbild över rörets 
status, utan att under en längre tid behöva titta på 
en video. Dessutom ger Scan-Explorer en enhet-
lig framställning  via de olika scannersystemen 
(DigiSewer, RPP, Panoramo) inspelade bilddata. De 
i ScanExplorer integrerade, lättmanövrerade och 
grafi skt orienterade mätinstrumenten (linjer, poly-
goner etc.) möjliggör en millimeterexakt uppmät-
ning av skadebilder (sprickor, hål, hoptryckningar, 
muff spalter, etc.).

Systemkrav

•  Windows XP, VISTA eller 7 
(enbart 32bit-versioner), 
med samtliga operativsys-
temuppdateringar

•  WinCan VX, senaste version 
(nedladdning via www.
wincan.com\support)

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Olika, synkroniserade vyer: SideScans-
detaljvy, SideScan-översikt, frontvy och rörgrafik 
samt lutningsdiagram

  — Enkel och snabb navigering i rörsektionen 
med hjälp av alla fyra vyerna

  — Automatisk integration av lutnings- och 
höjddiagram

  — Precisionsmätverktyg: 2D på SideScan-
detaljvy, 3D på frontvyn

  — Mätgrafiker sparas i såväl SideScan- som 
frontvy

  — Förbindning mellan mätgrafiker och respek-
tive WinCan-observationer

  — Kompatibel med scannersystemen DigiSewer, 
RPP och Panoramo
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ProClean
Professionell dokumentation av 
rengöring av ledningar

Med Wincan ProClean går det att avge professionella 
rapporter om rengöring av ledningar. ProClean-
paketet består av både maskin- och programvara för 
dokumentation av rengöringsprocessen.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Enkel manövrering
Mycket enkel användarpanel med extrastora 
manöverrutor.

  — Dokumentation av spolningsförloppet
Tack vare den professionella dokumentationen av 
rengöringen går det att i detalj styrka spolningsför-
loppet. På så sätt får uppdragsgivaren information 

Systemkrav

•  Windows XP, VISTA eller 7 
(enbart 32bit-versioner), 
med samtliga operativsys-
temsuppdateringar

•  WinCan VX, senaste version 
(nedladdning via www.
wincan.com\support)

utan luckor över den utförda tjänsten.  Därigenom 
har företag, som levererar denna information, 
väsentliga fördelar gentemot konkurrenterna, som 
inte kan ta fram detta styrkande. Programvaran 
sammanställer data om position, spolningstryck, 
datum och klockslag, schaktets status samt ett 
statusfoto.

  — PDF-rapport
Dessa uppgifter, inklusive spolningstrycksdiagram, 
går att skriva ut som PDF-rapport.
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Lutningsmätning
Detaljerad mätning av ledningens  
lutning i horisontalplanet framställs  
grafiskt

PhotoAssistant
Mätverktyget som underlättar arbetet, även  
på de besvärligaste ställen i röret

I kamera eller kameravagnens inbyggda sensor re-
gistreras lutningsvärdena som sedan sparas i en fil. 
Framställning av lutningskurvan för den undersökta 
rörsektionen sker sedan med denna textfil som 
underlag. Tack vare lutningsmätningen går det att 
leverera ett styrkande av ledningens lutningsstatus 
i form av ett diagram. Beräkningen av lutningskru-
van sker uteslutande med ledning av från kameran 
levererade rådata. Syftet med lutningskruvan 
är att klart och entydigt visa kraftiga avvikelser 
(nedsjunkningar, höjningar) i förhållande till rörets 
idealiska lutningsstatus. Därigenom får uppdrags-
givaren tillgång till ett användbart instrument för 
bedömning av lutningsstatus.

Med hjälp av PhotoAssistant går det att mäta upp 
objekt i röret (böjning, förgreningsvinkel, diameter 
på inlopp, vattenyta, etc.) direkt via videobilden 
eller ett fotografi. Detta sker via infällbara hjälp-
linjer, vilka överlagrar bilden och med hjälp av 
skjutreglage kan förskjutas i form och position på 
ett sådant sätt, att de exakt överensstämmer med 
den underliggande rörstrukturen. Den intuitivt 
styrbara manöverpanelen till fotoassistenten 
gör det möjligt för operatören, att låta beräkna 
enligt skadekatalogen krävda mätvärden. Däri-
genom får användaren ett hjälpmedel för exakt 
bestämning av böjnings- och förgreningsvinklar 
eller reducering av tvärsnittsytor (t.ex. inåtväx-
ande rötter). Överföring av via fotoassistenten 
framtagna värden till respektive katalogfält sker i 
sammanhanget automatiskt. En ytterligare fördel 
med den noggranna beräkningen av rörvinklar är 

Systemkrav

•  Windows XP, VISTA eller 7 
(enbart 32bit-versioner), 
med samtliga operativsys-
temuppdateringar

•  WinCan VX, senaste 
version (nedladdning 
via www.wincan.com\
support)

•  Kameravagn med lutnings-
givare

•  Föregående kalibrering 
av kameravagnen genom 
operatören.

Systemkrav

•  Windows XP, VISTA eller 7 
(enbart 32bit-versioner), 
med samtliga operativsys-
temsuppdateringar

•  WinCan VX, senaste 
version (nedladdning 
via www.wincan.com\
support)

den senare presentationen av rörloppet i modulen 
WinCan 3D, som utvecklats speciellt för kraven på 
inspektioner inom fastighetssektorn.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Mätning av följande värden:
 – förgreningsvinkel mellan huvudrör och inlopp
 – inloppets diameter
 – böjningsvinkel i huvudröret
 – avstånd mellan punkter på rörytan
 – yta för ett tvärsnittsplan (t.ex. inväxande rötter)
 – avstånd i ett tvärsnittsplan (t.ex. muffyllning)
 – vattennivåns höjd i huvudröret

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Registrering av lutningsdata i en databas

  — Detaljerade lutningsdiagram som rapport 
och som grafik i programvaran

  — Det går att definiera toleranser, vilka om de 
överskrids leder till en varning i diagrammet
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Punktlaser
Uppmätning av rördiametern med en 1-eller 
2-punktslaser på kamerahuvudet

Vid konceptet parallellaser har en pan- och tilt-
kamera två inbördes parallella laserpunkter, vilka 
ligger symmetriskt mot siktaxeln. Via den kända 
vertikala siktvinkeln går det att räkna fram kame-
rans avstånd till laserpunkterna på rörväggen. Om 
kamerahuvudet står i rät vinkel mot rörväggen och 
roteras en gång kring sin egen axel, kan WinCan 
räkna fram rördiametern.

Systemkrav

•  WinCan VX

uppe till höger: Punktlaser
uppe till vänster: Lutning
Nedan vänster: PhotoAssistant

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Punktexakt uppmätning av diametern

  — F.n. stöds följande kamerafabrikat: Rico, 
IBAK, Rausch, IPEK
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Systemkrav

•  WinCan VX

Systemkrav

•  WinCan VX

•  Installation av passande 
enhetsdrivrutin

MPEg 1 / 2 / 4
Realtidsvideokompression i bästa kvalitet

divX- och MPEg 1
Den enkla och okomplicerade metoden 
för videokompression

Med hjälp av WinCan-kompatibla MPEG-avkodarkort 
(PCI-kort från VITEC eller externt USB-videokort från 
SENSORAY med beteckningen »MobileCap124«) går 
det att ta fram digitala videoklipp, vilka automatiskt 
tilldelas respektive anslutning. Inspelningar enligt 
MPEG-standard garanterar bästa möjliga kompro-
miss mellan bildkvalitet och filstorlek. Med denna 
programvarumodul går det att ta fram standardöver-
ensstämmande MPEG 1 / 2 / 4-videor. Under framtag-
ning av en statusobservation, slår videoinspelningen 
automatiskt om till »Paus« och därigenom innehåller 
videon inga stilleståndssekvenser. Så snart som 
statusbeskrivningen har bekräftats, fortsätter inspel-
ningen automatiskt. Allt efter kvalitetsfordringar går 
det att välja mellan 3 kvalitetssteg:

 –   MPEG1: god kvalitet, låg bitrate (små videofiler)
 –  MPEG2: mycket god kvalitet, men mycket hög 

bitrate (stora videofiler)
 –  MPEG4: mycket god kvalitet med variabel bitrate 

(medelstora videofiler)

Programvarukodning möjliggör programvarustyrd 
digitalisering av videosignalen med hjälp av datorns 
processor. Förbindelsen mellan kamera och dator 
sker oftast via externa USB-enheter, som omvand-
lar den analoga till en digital kamerasignal och 
därpå skickar denna till operativsystemet. Denna 
typ av kompression kallas »programvarukodning«, 
eftersom videodata med hjälp av datorns processor 
programvarustyrt packas i en fil och inget speciellt 
kompressionschip på ett avkodarkort längre behövs. 
Programvarukodning är ett prismässigt fördelaktigt 
alternativ till MPEG-kodning. Ett stort antal av de 
enheter, som finns på marknaden har möjlighet att 

Motsvarande MPEG-avkodarkort kan anskaffas 
direkt tillsammans med WinCan-programvaran. 
Det går att välja mellan följande enheter:

 – VITEC-kort (PCI-kort)
 – MobileCap124 (extern USB-enhet)

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Högkvalitativ kompression i MPEG  
standardformat

  — Automatisk pausning av videon under  
observationsregistrering

ta emot analoga signaler och föra dessa vidare till en 
dator. Installation sker via en av respektive tillverkare 
levererad drivrutin.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Enkel och prisvärd metod för videokompres-
sion som rekommenderas för glidkameror.



41

ArcgIS-integration
Utnyttja möjligheterna med ArcGIS för 
utvärdering av WinCan-data

Integration av inspektionsdata i GIS-system kan 
vara en mycket omständlig procedur. Ursprungliga 
inspektionsdata måste konverteras till ett dataut-
bytesformat (som t.ex. Isybau), för att det ska gå 
att därefter bearbeta dem vidare i de olika GIS-
systemen. Med paketet WinCan GIS förenklas och 
påskyndas denna procedur betydligt. Via knapp-
tryckning kan WinCan-databaser skrivas direkt som 
Shape-fi l i ArcGIS.

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — Direkt integration av WinCan-data i ArcGIS 
utan datakonvertering

  — Wincan GIS gör det möjligt att direkt skriva 
in observationer i Shape-filer. Dessa Shape-filer 

Systemkrav

•  WinCan VX

innehåller data som t.ex. observationernas ko-
ordinater, observationskoden, videofilsnamnet 
samt skadeklassificering.

  — Det finns en grafisk vy av anslutningen och 
därför går det att mycket snabbt få en överblick 
över dess status

  — Automatisk jämförelse mellan GIS-stamdata 
och WinCan-stamdata. Där framgår omgående var 
skillnader föreligger, t.ex. avseende materialen. 

  — Med utgångspunkt från WinCan GIS går det 
att automatiskt skapa ett WinCan-projekt. Däri-
genom slipper operatören i inspektionsfordonet 
den manuella registreringen av anslutningens 
stamdata.



42

Styrenheten för datainskrivning
En stor fördel med WinCan: dussintals  
kamerasystem från olika tillverkare  
är integrerade och kan användas efter kort 
konfiguration

Denna modul styr t.ex. text i bilden. Den infällda 
texten blir då till en del av videoinspelningen och 
visas i bilden. Det går att styra mer än 35 olika 
datainskrivningsenheter. Välj i WinCan den enhet 
som används och definiera den text, som ska visas 
under eller i början av inspelningen. Alla funktio-
ner hos textinmatning stöds av WinCan. Med hjälp 
av en manöverlist i nedre bildskärmskanten går det 
att under inspelningen enkel lägga in eller ta bort 
olika textelement eller apparatspecifika parametrar 
(meterposition, datum, klockslag, lutning etc.) via 
manöverrutor.

Systemkrav

•  WinCan VX

fÖrdELAr OCh EgEnSkAPEr 

  — F.n. stöds följande enheter av WinCan:
BCS (BCS System AG), CCk (Spering), DE03SW (iPEK), 
DE08CO / CVO (iPEK), EDE 42 / 49 (IBAK), EDE 69 
(IBAK), EDE 7 (IBAK), Gejos (Gejos Kanal-TV), Gul-
lyver (Gullyver), HV100 (Hydrovideo), IP08 (WinCan 
Europe), IP26 (WinCan Europe), ITV300 (Spering), 
LisyPCI (IBAK), MegaVOG (Aries), MultiUSB (CDLab 
AG), Optimess (Optimess Engineering GmbH), 
P350 (Pearpoint), PDR2k (Cues), PP320 / PP377 
(Pearpoint), ProData 2000 / PDR2k-R16 (Cues), sCEC 
(PS), SG II (JT), SGKST (JT), Software OSD (CDLab 
AG), SVC1 (PS), SVC2 (PS), T804 (Troglotech), 
uCDE / DEPC1 (Spering), VIDISYS (WP), VL5000 
(Aries),VSR55 (Hytec)
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Anteckningar
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Anteckningar
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