LEIÐBEININGAR

Landupplýsingakerfi
Innskráning
Hægt er að komast inn á landupplýsingakerfi Matvælastofnunar af heimasíðu www.mast.is í gegnum
http://mast.is/matvaelastofnun/gagnagrunnar/.
Bein slóð á landupplýsingakerfið er http://kort.samsyn.is/mast/
Notendanafn: mast
Lykilorð: mast123

Tól og tæki
Kort
Kortaþekjur

Undir Kort er hægt að sækja kortaþekjur MAST.
Þær innihalda meðal annars
staðsetningu á öllum búum
(sem skráð eru í Bústofn).
Þessar upplýsingar eru
uppfærðar samfara því sem
opinberar tölur eru gefnar út.

Tól

Leita

Í leit er hægt að finna starfsstöð (bú) eftir nafni
eða búsnúmeri.
Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um starfsstöð er hægt að fá
með því að smella á „Nánari upplýsingar“ undir
Tól (teningur) og smella svo á staðinn.
Geyma staðsetningu

Hægt er að geyma staðsetningu sem leitað var að með tvennskonar
hætti.
Annarsvegar er hægt að haka í „Bæta við
fyrri niðurstöðu“ í Leit. Þá er hægt að leita
að annarri staðsetningu með nafni eða
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búsnúmeri. Fyrri staðsetningin heldur sér þá inni á kortinu.
Hinsvegar er hægt að fara í Geyma staðsetningu.
Farið í bókina með græna plúsmerkinu og staðsetningin geymd. Hún vistast þá og hægt að velja hana
til að fara til baka á hana.

Radíus
Til að útbúa radíus í kringum
ákveðna staðsetningu (sjá hvernig á
að leita hér að ofan). Er farið í
flipann „Staðsetningu“ undir Leit.
Þar er þekja valin í „Leita eftir“ þetta
segir hvað eigi að koma fram í leitar
niðurstöðum.
Radíusinn er tilgreindur að stærð í
Svæði(buffer). Athugið að svæðið
tilgreinir metra svo að 3000 eru 3
km.
Undir Tól er svo valið hvort að
radíus á að reiknast út frá punkti,
línu eða fláka.
Þegar allt hefur verið gert er smellt
á þá staðsetningu sem radíus á að
teiknast út frá.
Hægt er að fá lista yfir þá staði sem
falla inn í radíusinn með því að
smella á töfluna.
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