
Quickroute

• Instruktioner för att passa in GPS rutt på karta

http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/

http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/index.php


Ladda ner 
QuickRoute

Välj senaste 
versionen

STEG 1

Öppna den nerladdade filen och installera 
programmet enligt anvisningarna

STEG 2

Gå in på Quickroutes 
hemsida och ladda ner 

programmet:
http://www.matstroeng.se
/quickroute/sv/index.php

http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/index.php


STEG 3 Efter att installationen är färdig öppna programmet

STEG 4
För att skapa en ny karta med GPS-rutt välj: 

”Arkiv” -> ”ny”
Följande ruta öppnas:



STEG 5 Importera Kartfilen: Välj ”bläddra” och sök efter din inskannade karta. 

Importera GPS-filen (Rutt):STEG 6

Exempel Garmin klocka:
- Alternativ 1: Använder du Garmin ANT Agent fås GPS-filen därifrån (för äldre 
klockmodeller av Garmin)
- Alternativ 2: Ladda ner GPS-filen från din Garmin connect träningssida. Välj 
filformat Garmin FIT(*.fit) och tryck sedan ”Bläddra” för att söka efter & öppna 
din nerladdade GPS-fil. 
- Alternativ 3: Koppla klockan till datorn och hämta GPS-filen genom att gå in i 
klockans träningsfiler. Välj filformat Garmin FIT(*.fit) och tryck ”Bläddra” för att 
söka efter & öppna GPS-filen dit du sparade den eller hämta den direkt från 
klockans träningsfiler.

Exempel Polar klocka:
- Alternativ 1: Välj ”Från fil”, filformat GPX(*.gpx) och hämta GPS-filen 
från din polarpersonaltrainer.com

Klicka ”OK” när du har valt Kartbild och GPS-rutt samt 
skrivit in ditt Namn.



STEG 7 Kartan och GPS-rutten har nu importerats till 
Quickroute. Nästa steg är att passa in rutten.

1. Välj ”Pekare” och ändra tjocklek på rutten för 
att få den mera överskådlig (= 6 är passlig tjocklek).



STEG 8

2. Välj ”Passa in rutten” och klicka sedan en gång på den röda 
GPS-rutten där du vet var stället är på kartan. (Exempelvis 
kontrollstämpel, stigkorsning osv..). Efter klicket uppenbarar sig 
en blå cirkel. Dra denna cirkel till rätt ställe på kartan. 

3. Klicka på en ny punkt på GPS-rutten (Exempelvis 
kontrollstämpel, stigkorsning osv..). En ny blå cirkel kommer dit 
du klickade, dra också denna cirkel till rätt ställe på kartan.

Upprepa ”klicken” på GPS rutten och ”flytten” av de blå cirklarna 
tills du är nöjd hur GPS-rutten ser ut på kartan.

Tips! Växla mellan ”Pekare” och ”Passa in rutt” för att bättre se 
hur den slutliga GPS-rutten kommer att se ut. 



STEG 9

När du är nöjd med inpassningen av GPS-rutten 
finns det tre sätt du kan spara kartan på
1. Spara rutt & karta som Quickroute-fil. (Rekommenderas endast om du i 
ett senare skede vill göra ändringar i ruttinpassningnen eller kolla mellantider).

Välj då Arkiv -> Spara som

2. Spara rutt & karta som en bild. 
Välj då Arkiv->Exportera->Bild. 

3. Rekommenderas! Ladda upp kartan direkt till IF5 orienterings 
digitala kartarkiv. Mera om detta på nästa sida.



STEG 10
För att ladda upp rutt & karta till IF5 orienterings 
digitala kartarkiv Välj ”Publicera karta”.
Rutan till höger öppnas:

Fyll i följande information i rutan:
Webbserviceadress: http://www.femmankartor.com/webservice.php
Användarnamn: ”Ditt användarnamn som du skapade när du registrerade dig på IF5 orienterings digitala kartarkiv.”
Lösenord: ”Ditt lösenord”
----------------------------------------
Klicka på Anslut och resten av raderna aktiveras.
----------------------------------------
- Fyll i vad du anser är viktigt, informationen går att redigera i efterhand.
- Låt bildformat vara jpg

- När du är klar klicka ”OK”. Programmet frågar Bildegenskaper. 
- Välj exempelvis Bildstorlek 75% och Bildkvalitet 100%.

-Klicka ”OK”, det tar en stund för programmet att ladda upp kartan. När du får bekräftelse kan du stänga programmet. Din karta finns nu uppladdad under 
din användare på IF5 orienterings digitala kartarkiv. 
OBS! när du stänger programmet frågas det om du vill spara ändringarna. Svarar du NEJ kan du inte längre redigera ruttinpassningen i Quickroute. Svarar du 
JA sparas rutt & karta som en Quickroutefil som du kan redigera om det behövs.



Quickroute
• Vid problem kommentera sidan eller maila Otto 

otson_91@hotmail.com

http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/

http://www.matstroeng.se/quickroute/sv/index.php
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