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Mapit

• Drag & drop excel

• Rediger design og visning

• Print kort til rapporter                      
og analyser



• Præsentér dine data visuelt     
på kort

• Skab overblik over komplekse 
datasæt

• Vis data om dine kunder, 
konkurrenter, dit potentiale, 
omsætningsudvikling, 
købsstatistikker etc.

• Gem kortet og arbejde videre 
senere

Mapit



Vis dine data fordelt på områder:

Postnumre, kommuner, regioner, lande



Vis label ved klik

Vis op til 10 labels  

Mulighed for at tilføje foto

Mulighed for ikoner som
markør

Tilføj labels



• Udvælg område du 
ønsker statistik for 
og bestil en demografi-
rapport 

Generer demografi-rapport 



Demografi-rapport for lokalområdet

Standard variable fra
• Danmarks Statistik
• OIS

• Mosaic livsstils-data    
på vej…



- Supermarkeder
- Stationer m.v. 
- Læger
- Skoler
- Daginstitutioner

Points of Interest (POI´er)



Vis Lokalplaner 
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- Lokalplanafgrænsning
- Lokalplan dokumenter



Generer arealbindingskort
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- Udvælg område du 
ønsker arealbindings-
kort for

- Se servitutteres
geografiske
afgrænsning

- Link til dokument



Vis Træfiktællingsdata fra Vejdirektoratet
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- Årsdøgntrafik
- Højeste døgnstrafik



Vis opland 
Vis opland baseret på rejsetid

• Gang 

• Cykel 
• Bil

• Offentlig transport

Hvor langt kan du komme 

på 15, 30, 45 eller 60 min.



Udvælg punkter (spatial selection)

• Udvælg delmængde af dine 
excel-data geografisk ved at 
tegne radius i kortet

• Eksporter de udvalgte data       
til nyt excel-ark



Vis Skråfoto
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• Kortplatform hostet i skyen

• Gem færdige kort og del dem med andre med Mapit licens

• Generer link og send til andre uden licens/read only -
tidsbegrænset

• Viamap gemmer som udgangspunkt ingen af dine data – alt slettes 
når browseren lukker ned

• Geokodning og validering af adresser

• Årlig licens 
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