
can3D versjon 4.27/ Norsk Vann rapport

Steg for steg instruks for can3D



Mobilisering av utstyr

Profi HDproTabStakekabelKamera



proTab/ can3D/ Ny inspeksjon

1. Slå på proTab ved å trykke på knappen plassert på øvre 
venstre kant på styrepanelet.

2. Enheten vil automatisk koble seg direkte til et WiFi eller et 
mobilt (LTE) nettverk (se øverst til høyre i skjermbildet).

Punkt 1 – 25 kan gjennomføres enten direkte på proTab eller på PC/ can3D programvare. Et nytt prosjekt lastes 
direkte opp i skyen, og kan lastes ned på ønsket enhet når man skal gjennomføre en inspeksjon. Det er viktig å 
huske på at hver enkelt video må lastes opp til skyen manuelt etter endt inspeksjon. 

Det er også mulig å lagre hele prosjekter til et arkiv plassert i en server eller tilsvarende. Se egen info om lagring.



can3D/ Ny inspeksjon

3. Fra hovedmenyen, velg «Nytt prosjekt»



can3D/ Ny inspeksjon

4. Velg lisenstype «ULTIMATE»
5. Velg standard «Norsk Vann Rapport 234 2018»
6. Deretter velg «Norsk Vann»
7. Trykk på «OK» knappen

Auto Upload: Huk på denne 
om man ønsker å laste videoen 
automatisk opp til skyen.

Etterrediger tekst: Huk på 
denne for å ha muligheten til å 
redigere videotekst før eksport.



can3D/ Ny inspeksjon

7. Gule felt er obligatoriske og må fylles ut

• Når man oppretter et prosjekt ved bruk av selve inspeksjonsenheten 
vil man automatisk få opp OpenStreetMap som viser hvor enheten 
faktisk står i øyeblikket. Man kan legge inn ønsket adresse dersom 
inspeksjonsområdet er et annet sted.



can3D/ Ny inspeksjon

8. Legg inn relevant informasjon i feltene.
9. Skriv inn ønsket prosjektnavn. Programmet legger 

automatisk inn info fra feltet for «By eller tettsted».
10. Trykk på «OK» knappen.



can3D/ Ny inspeksjon

11. Skjermbildet er delt inn i 3 felt;
• Venstre felt vil liste opp opprettede 

områder med tilhørende ledninger.
• Midtre felt vil inneholde 3D tegninger av 

inspiserte ledninger med detaljer. Med 
tilgang til trykknappmenyen øverst i 
skjermbildet, har man tilgang til å legge til 
skalerte kart/ tegninger, legge til bilder, 
opprette kum/avløpsenhet/nye ledninger 
og koble ledninger fra/til kum eller 
avløpsenheter. Man kan også importere 
ekstern video til en inspeksjon.

• Høyre felt inneholder prosjektdata, 
områdedata og ledningsinformasjon.



can3D/ Ny inspeksjon

12. For å igangsette en ny inspeksjon må man 
opprette et utgangspunkt. Her kan man velge 
mellom en kum eller en avløpsenhet.



can3D/ Ny inspeksjon

13. Ved oppretting av en kum velger man først en 
kumform og deretter et antall innløp/utløp.

14. Trykk på «OK» knappen for å gå videre.



can3D/ Ny inspeksjon

15. Kum kan både flyttes og roteres siden 
hengelåsen i høyre felt er angitt som åpen.

16. Flytt punktet til ønsket posisjon og roter 
inspeksjonsretningen i ønsket posisjon.

17. Legg til relevant informasjon i høyre felt.



can3D/ Ny inspeksjon

18. Man kan legge til et kart dersom dette ikke har 
blitt gjort ved oppstart.

19. Trykk på prosjektnavnet.
20. Trykk på pil-knappen i knappemenyen plassert 

øverst i skjermbildet.
21. Velg «GIS-plan».
22. Velg «Legg til OpenStreetMap».



can3D/ Ny inspeksjon

23. Legg inn ønsket adresse i søkefeltet.
24. Trykk på OK knappen for å bekrefte.



can3D/ Ny inspeksjon

25. Nå er kum plassert inne i et kart.
26. Flytt kum til ønsket plassering.
27. Roter retningen på innløp og 

utløp i henhold til egne 
observasjoner.



can3D/ Ny inspeksjon

28. Når man har lagt til relevant informasjon, er det 
lurt å låse inspeksjonspunktet fast ved å trykke 
på låsen i høyre felt.

29. Trykk på enten innløp eller utløp for å markere 
hvor inspeksjonen skal starte fra.

30. Trykk på «Ny ledning» knappen plassert nederst 
i høyre felt.



can3D/ Ny inspeksjon

31. Røde felt er obligatoriske og må fylles ut/ velges.



can3D/ Ny inspeksjon

32. Trykk på «OK» knappen for å gå videre.



can3D/ Ny inspeksjon

33. Nå er det klart for å igangsette selve 
inspeksjonen. Følg instruksene videre fra can3D.

34. Under inspeksjonen kan man legge til Funn som 
dokumenter tilstand.

35. Video lagres automatisk (se nedre høyre felt).
36. En 3D tegning generes samtidig automatisk 

under inspeksjonen (se midtre felt).



37. Etter endt inspeksjon kan man generere ulike 
rapporter

38. Trykk på fanen «Rapport»

39. Trykk på knappen OK

can3D/ Rapportering



37. Etter endt inspeksjon kan man generere ulike 
rapporter

38. Trykk på fanen «Rapport»

39. Trykk på knappen OK for å bekrefte at alle 
elementene vil bli sjekket ut.

can3D/ Rapportering



37. Etter endt inspeksjon kan man generere ulike 
rapporter

38. Trykk på fanen «Rapport»

39. Trykk på knappen OK for å bekrefte at alle 
elementene vil bli sjekket ut.

40. Øverst til høyre i skjermbildet kan man velge mellom 
3 typer rapporter: 

• Inspeksjonsrapport

• Billedrapport

• Fallmåling

Utforming av rapportene gjøres her:

can3D/ Rapportering



41. Man har mulighet til å opprette PDF vedlegg 
til gjeldende inspeksjon. Vedleggene lagres 
på harddisk.

can3D/ 3D utskrift



43. Plantegning/ situasjonskart for inspeksjonen 
er tilgjengelig når man har valgt Område/ 
fane «Rapport».

• Se egen brukerveiledning: 
https://dacon.no/inspection/produkter/rorins
peksjon/stakebasert-kamera-ror/p/can3d-
brukertips

can3D/ Rapportering/ Plantegning 
(situasjonskart)

https://dacon.no/inspection/produkter/rorinspeksjon/stakebasert-kamera-ror/p/can3d-brukertips


44. Rapport redigeringsmodulen åpnes 
via hovedmenyen/ oppsett.

45. Velg ønsket standard i 
nedtrekksmenyen øverst til høyre i 
skjermbildet.

can3D/ Rapportredigering



46. Velg ønsket rapport som skal endres

can3D/ Rapportredigering



47. For å endre «Dokumenthode» 
(header), trykk på fanen 
Dokumenthode.

48. For å endre «Hovedsiden», trykk på 
fanen Hovedsiden.

49. For å endre side 2 med 
etterfølgende sider, trykk på «Neste 
side».

can3D/ Rapportredigering



50. Når man klikker i feltet for eksempel 
til Hovedsiden, blir feltet hvitt og 
klar for endring.

51. Variablene listet opp til venstre i 
skjermbildet kan «Drag & Drop» inn 
og ut av siden.

can3D/ Rapportredigering



52. Når man markere et felt inne i 
rapportsiden, vil en meny på venstre 
side av skjermbildet bli aktivert.

53. Her er det mulig å endre formatet 
på gjeldende felt.

54. Hvert felt kan flyttes på innad på 
rapportsiden.

55. Trykk på OK knappen nederst til 
høyre i skjermbildet når man er 
fornøyd med oppsettet.

56. Det er ikke nødvendig å redigere 
malen for hver gang. 

can3D/ Rapportredigering



57. Feltene fylles inn automatisk dersom man har 
lagt til informasjon i forkant. Er feltene blanke, 
har man ikke lagt til informasjon.

can3D/ Rapportredigering



58. Når man har fullført inspeksjonen og fornøyd 
med rapportene, trykk på prosjektnavnet og 
deretter på Eksporter knappen i 
knappemenyen.

59. For å eksportere til en mappe eller en 
minnepenn, velg knappen helt til venstre.

60. For å sende en online-link direkte til en 
kunde, velg knappen helt til høyre.

Eksportveileder



61. Når man oppretter et prosjekt enten direkte 
på inspeksjonsenheten eller på PC, lagres 
prosjektet både lokalt og i skyen. Videoen 
lagres automatisk, men kun lokalt på 
inspeksjonsenheten. For å tilgang til denne i 
skyen, må videoen lastes opp manuelt.

Lagring av video



13. Fanen «Online» lister opp alle prosjekter som er lagret i 
skyen. Knappene med prikker indikerer hvilken status de 
lagrede prosjektene har. Dersom man ikke finner igjen et 
prosjekt, så kan det være at man ikke har trykket på den 
riktige knappen slik at prosjektet ikke listes opp.

Status:

• Trinn 1, oppstart av en inspeksjon

• Trinn 2, inspeksjonen er igangsatt

• Trinn 3, inspeksjon er fullført

Åpne et lagret prosjekt



Dacon AS
Durudveien 35

1344 HASLUM

Tlf.: 21 06 35 11

Epost: inspeksjon@dacon.no


