Juhend Maa-ameti kaardirakenduse tagasiside paneeli kasutamiseks.
Tagasiside paneeli kaudu teatamine ei tähenda automaatselt seda, et Maa-amet selle põhjal aluskaarti või
andmekogu täiendab. Teate alusel tehakse alusmaterjalide põhjal kontroll (nt. stereokaardistuses kontrollitakse
objekti asukohta viimase ortofoto peal), teate sisu kaalutakse ja seejärel otsustatakse, kas tehakse kanne või mitte.

NB!

Ava Maa-ameti Geoportaal: http://geoportaal.maaamet.ee/est/
Otselink kardirakendusele: https://xgis.maaamet.ee/maps
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Ava tagasiside paneel
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Arvutis

Mobiilses seadmes

Ekraani vasakust servast leiate vahekaardi Vahendid
ja selle alt nupu Tagasiside.

Vajutades vasakul olevale rohelisele liugurile avaneb menüü,
kust valige lõpust Tagasiside.
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Mõlemal juhul saab tagasiside
paneeli avada ka ! nupule vajutades.

Määra asukoht kaardil
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Avaneb vorm Tagasiside, kus saab
määrata objekti asukoha kaardil :
1.vajutades nuppu Märgi punkt
kaardil,
2. kasutades aadressiotsingut või
3. sisestades olemasolevad
koordinaadid.
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Tagasiside vormi saab ajutiselt ekraanilt
eest liigutada vajutades ülemist
rohelist serva
Mobiilses versioonis on võimalus
nupuga Leia oma asukoht määrata
enda asukoht esitatavaks asukohaks.
koordinaadid.
Nupp Mahuta punkt kaardile toob
sisestatud asukoha ekraani keskele.
Oma asukoha kinnitamiseks vajuta
nuppu Jätka.
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Vali teate liik ja sisesta kirjeldus
Määra avanenud akna rippmenüüst sobilik teate liik.
Näiteks Teade aluskaardi kohta, kui soovid
kaardiandmete täiendamist
või juhul kui tead allika nime, siis Teade
aadressi/kohanime kohta.

Soovitav on ka täita kirjelduse lahter.

Edasiliikumiseks vajuta nuppu Jätka.
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Lisa soovi korral foto või video
Arvutis

Mobiilses seadmes

Avanenud Tagasiside aknas saab lisada avaldusele lisamaterjale nii piltidena kui ka videotena.
Vajutades nuppu Browse…, saate valida sobiliku faili.
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Mobiilses versioonis saate valida ka seadmes olevat kaamerat
pildi tegemiseks.

Sisesta kontakt, vaata sisu üle ja saada teele
Kui soovd oma teatele tagasisidet saada, siis
sisesta oma kontaktandmed avanenud Tagasiside
vahelehel ja täida valiku „Võimalusel palun
tagasisidet“ märkeruut.

Sisestatud andmete kontrollimiseks saad tagasi
liikuda, vajutades nuppu Tagasi. Selle toimingu
käigus eelnevalt sisestatud andmed ei kustu ning
saad uuesti tagasi kontaktandmete juurde liikuda
vajutades nuppu Jätka.
Kontaktandmete vahekaardil vajutades nuppu
Jätka kuvatakse kokkuvõte ja nupule Saada
vajutades edastatakse koostatud taotluse e-kiri
Maa-ametile ning Sulle saadetakse kohe tagasi
teade kirja kohale jõudmisest.

