Manual de Sistema - 07/2016
Versão 5.12.0.5808

O Geocloud depende de alguns softwares para o seu melhor funcionamento. Depois de diversos testes e ajustes, para oferecer aos nossos usuários
a melhor experiência e usabilidade com maior qualidade, recomendamos os seguintes softwares:

Navegadores Compatíveis
Google Chrome - Versão 51 ou Superior. (Recomendado)
Mozilla Firefox - Versão 47 ou superior. (Recomendado)
Microsoft Internet Explorer - Versão 11 ou superior.

Leitores de PDF Compatíveis
Adobe Reader - Versão 9.0 ou superior. (Recomendado)
Foxit Reader - Versão 5.0 ou superior.

Flash
Adobe Flash Player – Versão 22.0.0.192 ou superior.

Informação para a utilização do Sistema
• Todos os campos que conter asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Observações:
• Na edição das ferramentas é possível utilizar de tecla auxiliar como, por exemplo, Ctrl para a seleção, inserir geometria e edição (snapping).
• A tecla F pode ser usada para finalizar o procedimento feito.
• A tecla D pode ser utilizada para apagar um vértice.
• A tecla C pode ser cancelar o processo de edição e vetorização de um procedimento.
• Para desenhar a geometria além do mouse pode ser utilizada a tecla espaço.
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Introdução
O Geocloud assim como outros programas que utilizam a tecnologia GIS (Sistema de Informação Geográfica) utiliza de dados e ferramentas de geoprocessamento para manipular e criar produtos cartográficos.
Este Manual tem como objetivo orientar o usuário a utilizar o programa Geocloud de forma facilitada.
Os procedimentos operacionais usados na elaboração deste manual foram realizados com o auxílio de técnicas de Geoprocessamento utilizando o
programa Geocloud, através de um passo a passo ilustrado.
As operações não contempladas aqui deverão ser discutidas, analisadas e posteriormente adicionadas a este manual.
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Endereço de acesso do Geocloud: http://www.geocloud.com.br/

Login
Ao acessar o endereço eletrônico do Geocloud, é aberta a tela de login, onde o usuário deverá inserir nos campos o seu nome de usuário e sua senha,
para ter acesso ao programa Geocloud.

Tela inicial de login.
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Administrador:

O administrador é o gestor do programa, é também o responsável por cadastrar novos usuários e pela configuração do programa.

Abaixo está à tela inicial do administrador onde é possível acessar seus dados e gerenciar sua conta e de outros usuários, ele tem acesso a todas as
informações do programa, incluindo abrir, editar, excluir e manipular seu cenário e cenário de outros usuários.
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Rótulos: Usuários, Listas, Feições, Temas e Estilos.

Os Rótulos aparecem completos como mostra à figura a cima, somente na tela inicial do administrador, ou se o administrador criar um novo usuário e
conceder permissão definindo o seu papel como “Administrador”. Através desses Rótulos é possível configurar o programa conforme a necessidade
dos usuários.
Abaixo segue a descrição de cada Rótulo:
Rótulo: Usuário
Ao clicar no rótulo usuário será exibido um quadro de apresentação, onde aparecem os usuários já cadastrados com informações de Nome,
Login, descrição e o Papel do usuário, através deste quadro o administrador tem a opção de criar um Novo usuário, Editar e Excluir usuário, conforme
o quadro abaixo:
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Criar Novo Usuário
No quadro “Gerenciar Usuários”, ao clicar no botão “Novo”, é aberto o quadro “Criar novo Usuário”.
Para criar um novo perfil de usuário o administrador deverá preencher os campos do quadro abaixo com as informações do novo usuário. O nome do
novo usuário aparecerá na tela inicial do programa com boas vindas.
No campo Descrição deve-se preencher o tipo de atividade ou o papel representativo que o usuário tem ou exerce.
No campo Login o nome que o usuário digitar vai ser o nome que ele vai ter que informar todas às vezes que ele for abrir o programa Geocloud.

Papel do Usuário:
No mesmo quadro “Criar novo Usuário” o administrador associará o Papel específico para a função do usuário, lembrando que cada papel define o tipo
de acesso que o usuário terá ao usar o programa:
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Com o papel de Administrador o usuário tem acesso aos seus dados e as informações de cadastro dos outros usuários, poderá também produzir
novas informações e gerenciar os dados e informações de sua conta e da conta de outros usuários.
Com papel de Usuário Avançado o usuário pode acessar seus dados, produzir novas informações e gerenciar somente a sua conta.
Com papel Usuário, o usuário tem acesso a visualizações e a inserção de pequenas informações pertinentes, referentes aos resultados dos
processos em andamento.
Com papel Público o usuário poderá somente visualizar aos dados e as informações já inseridas.
Cenários:
Ao criar um novo usuário o administrador pode usar a mesma janela clicar na aba “Cenários” e escolher o cenário em que o usuário utilizará
para desenvolver seu trabalho. Nesta janela o administrador só tem a opção de marcar os cenários que já existem.
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Criar Novo Cenário
Na tela inicial do administrador é possível criar um novo cenário clicando no ícone em destaque na figura abaixo:

Ao clicar no ícone “Criar Novo Cenário”, abrirá a janela abaixo, onde o administrador deverá preencher os campos: Nome, Descrição e dar Permissão
aos usuários já existentes ou restringir a somente um ou mais usuários.
Na tela onde aparece o mapa, o administrador pode escolher a área de interesse usando o mouse para mover o mapa, dar Zoom e escolher a Base
no qual irá aparecer o formato do mapa podendo ser: Mapa, Satélite, Híbrido, Terreno, Branco e DSG/IBGE.
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Ao criar um novo cenário o administrador pode configurar os cenários através dos ícones: Abrir, Editar e Excluir, como mostra a figura abaixo:
Rótulo: Listas de valores.

Sobre a “lista” do tema rótulo ela é de fácil manuseio, serve para criar uma lista de dados, exemplo: colaboradores - esta lista permite inserir o nome
de todas as pessoas que trabalham diretamente operando com as ferramentas do Geocloud então aparece uma caixa de texto onde você escolhe o
tipo de lista (números, textos) escolhe um nome, as setas indicam a ordem e a lixeirinha a opção excluir e ainda tem a opção de importar arquivos.
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Rótulo: Feições

Este rótulo gerencia as feições que serão usadas na área de trabalho de cada usuário, essas feições aparecem como Layers. Cada nova feição criada
aparece no quadro “Gerenciar Feições”, como mostra no quadro abaixo onde através do perfil administrador é possível Criar nova feição, Copiar, Editar
e/ou Excluir:
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Criar uma nova feição
Para a criação de uma nova feição é preciso preencher os campos da tabela “Criar Nova Feição” na aba Estrutura, escolher um nome a nova Feição,
fazer uma breve descrição sobre ela. No campo “Tipo Espacial” é importante inserir essa informação, pois o tipo espacial escolhido representará a
geometria na área de trabalho com as simbologias de Linha, Área e ou Ponto, como mostra a figura abaixo:
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Independente do Tipo Espacial escolhido pelo administrador todas possuem a opção de configuração, basta clicar no botão “Estilo”, abrirá uma nova
janela com o título de “Simbologia de Área”, “Simbologia de Linha” ou “Simbologia de Ponto”. As configurações consistem em Criar uma nova simbologia, Copiar, Editar e até Excluir os símbolos que já existem. Como mostra os exemplos de cada geometria abaixo:

Rótulo: Temas de Referências
PARA CRIAR: (é preciso publicar em um servidor GIS para criar o tema).
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ADICIONAR

14

EDITAR

EXCLUIR
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Rótulo: Estilos
Este rótulo gerencia o tipo de Simbologia nas categorias: Ponto, Linha e Área.

Ao clicar no rótulo “Estilos” abre-se a janela “Simbologia de Ponto” onde o administrador poderá escolher entre Simbologia de Ponto, de Linha ou de
Área. Cada Simbologia possui as opções: Novo, Copiar, Editar e Excluir, como mostra a figura abaixo:

16

Gerenciar Categorias
O administrador também tem a opção de gerenciar as categorias através do ícone em destaque na figura abaixo:
Ao clicar no ícone “Gerenciar Categorias”, o administrador pode adicionar nova categoria, basta inserir um nome a categoria e clicar em “OK”. Entre
essa existem outras opções para Gerenciar Categorias como: Editar e/ou Excluir, conforme a figura abaixo:
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ÁREA DE TRABALHO DO ADMINISTRADOR
USUÁRIO AVANÇADO
A figura abaixo mostra a tela inicial do Usuário Avançado, observa-se que os rótulos que estão disponíveis são somente os rótulos “Lista” e
“Estilos”. No cenário do Usuário Avançado aparecem os cenários que o administrador lhe deu permissão para trabalhar. Como mostra a figura abaixo:

CRIAR CENÁRIO PARA USUÁRIO AVANÇADO
O administrador tem duas opções para criar ou dar permissão ao usuário avançado para que este possa ter acesso aos cenários.
A primeira opção do administrador é adicionar os cenários existentes quando criar novo usuário, na janela “Criar novo Usuário”. Ao clicar na aba
“Cenários”, aparecerá todos os cenários existentes onde o administrador deverá escolher os cenários que o usuário utilizará, como mostra a figura na
próxima página:
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Outra opção do administrador para a criação ou escolha do cenário para o usuário avançado é através do exemplo abaixo:
Depois de criado o novo usuário avançado, este aparecerá na tela inicial do administrador, só então é possível delimitar o cenário ou permitir o acesso
a cenários já existentes, quando o administrador clicar no botão “Editar”.
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Ao clicar no ícone “Editar”, abrirá a janela “Editar Cenário” onde deverão ser preenchidos os campos Nome e Descrição, o quadro em destaque na
figura abaixo mostra os usuários já cadastrados onde o administrador deverá marcar para qual usuário aquele cenário criado deverá ser acessado.

CENÁRIO DO USUÁRIO AVANÇADO
Ao clicar em “Abrir” aparecerá o cenário do usuário avançado, onde o usuário pode Adicionar, Editar e Excluir Layers e Temas de Referências. Pode
também mudar o formato da imagem podendo ser: Mapas, Satélite, Híbrido, Terreno, Branco, Cuiabá World View e DSG/IBGE. Como mostra a figura
na página seguinte:
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Layers
As Layers da área de trabalho do usuário avançado podem ser editadas, adicionadas ou excluídas através dos botões em destaque nas figuras abaixo.
Para editar uma Layer é preciso selecioná-la e em seguida clicar no ícone “Editar Layer” ou basta dar dois cliques com o mouse em cima da layer para
alterá-la conforme a figura:
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Editar Layer: depois de selecionada a Layer e clicar na opção “Editar Layer”, abrirá a janela “Configurações da Layer”, esta janela possui cinco
abas de configuração da Layer, como mostra abaixo:

Geral:
A aba “Geral” permite que o usuário avançado possa fazer as seguintes configurações:
• Nome: para inserir nome a Layer, é importante que o usuário deixe a Layer “Editável” marcado, para que a Layer se torne editável na área de trabalho.
• Descrição: espaço reservado para inserir um texto com informações sobre a função da Layer.
• Feição: são informações que foram inseridas pelo administrador quando foram criadas as feições, portanto este campo não permite edição.
• Tipo: são informações que foram inseridas pelo administrador quando foram criadas as feições, portanto este campo não permite edição.
• Estilo: apesar de também ter sido inserida pelo administrador quando foram criadas as feições, este campo pode ser configurado, clicando no quadro
que representa a Layer abre-se uma janela onde é possível criar, copiar, editar ou excluir o desenho que representa a Layer.
• Exibir automaticamente os atributos de uma nova geometria: se preferir o usuário pode deixar esse campo ativo, todas as vezes que inserir uma
nova geometria abrirá a janela na sua área de trabalho onde o usuário pode inserir informações da geometria que acabou de criar.
Depois de qualquer alteração feita na edição da Layer, não deve se esquecer de “Salvar”, ou cancelar a edição.
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Colunas:

As colunas que aparecem nessa aba foram criadas pelo administrador, nesta Layer a coluna possui dois campos, que são: ID e Controle.
Os itens que forem marcados como “Visível” irão aparecer em coluna, na janela “Resultados encontrados”.
Nome e Tipos são campos que não podem ser editados, visto que as informações foram inseridas pelo administrador quando foram criadas as
“Feições”.
O campo “Ordem” classifica as informações inseridas nas colunas, na janela “Resultados encontrados”, as classificações podem ser conforme as ordens: Crescente, Decrescente ou deixar em branco.
É preciso marcar o campo “Editável” para futuras correções ou adições de novas informações de dados na janela “Resultados encontrados”.
Depois de qualquer alteração feita, não se esquecer de “Salvar” ou “Cancelar” a configuração.
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Filtros

A aba com a opção de “Filtros” possui duas opções de filtros:
Filtros de Colunas: Este filtro serve para filtrar dados contidos no banco de dados de cada Layer. Para inserir um filtro na Layer é preciso clicar em
“Adicionar Relação” e selecionar as condições que irão aparecer em cada campo em branco que aparece no quadro acima, para que o filtro funcione
de acordo com as condições que o usuário escolher. Se o usuário precisar é possível inserir mais de um filtro é somente clicar no ícone com um sinal
de mais, depende da necessidade de utilização do usuário. Para excluir o filtro é só clicar no ícone com um sinal de menos, conforme a figura abaixo.
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Abaixo esta um exemplo de filtro para colunas com as condições que podem ser usadas pelo usuário.

Filtros Espaciais: Para adicionar um filtro é preciso clicar em “Filtros Espaciais”, abrirá dois quadros em brancos onde o usuário deverá inserir as condições para que o filtro funcione.
No primeiro campo para preenchimento o usuário deverá escolher as condições e no quadro seguinte relacioná-lo com a Layer de interesse.
Depois de inserido o filtro, somente as Layers que estiverem feitas as relações podem ser manipuladas na área de trabalho. Segue abaixo os quadros
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Para saber sobre um dados é preciso filtro duplo, um filtra o dado de interesse no filtro de coluna e o outro filtra a layer que contem este dado em filtro
espaciais.
Label
Esta aba configura a Label das Layers, este somente se torna editável se o usuário selecionar o botão “Exibir valor de uma coluna como Label”. As
opções de configurações são:
Texto: As opções de configurações do texto são as básicas, primeiro escolher a coluna a ser editado, logo escolher Fonte, cor, tamanho, Negrito, Itálico
ou Sublinhado, conforme a necessidade do usuário.
Alinhamento: A opção de alinhamento consiste em posicionar o texto dentro da Layer conforme a opção “Vertical” ou no quadro escolher as opções
de localização dos pontos.
Efeito (Halo): Esta opção configura o contorno nas letras do texto, o usuário pode escolher a cor e o tamanho do “Efeito (Halo)”.
O quadro “Preview” é possível ter uma prévia das configurações feitas antes de “Salvar”.
Conforme a figura abaixo:
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Publicar
Para tornar a Layer publica é preciso selecionar a opção “Publicar esta Layer, tornando-a disponível para usuários fora do Geocloud”. Ao ser selecionado esta opção é criado um endereço eletrônico onde é possível somente a leitura dos dados da Layer, não podendo o usuário inserir, modificar ou
apagar quaisquer dados da Layer publicada.
Ao abrir a página do endereço eletrônico abrirá a janela com o quadro de resultados encontrados da Layer, o usuário pode extrair as informações da
Layer em formatos XLS ou SHP. Pode também configurar as colunas que aparecem no quadro marcando quais colunas deseja ocultar ou exibir.
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Adicionar Layer: Para adicionar Layers na área de trabalho do usuário, basta clicar no
ícone “Adicionar Layer”, abrirá a janela com todas as Layers criadas pelo administrador, para adicioná-la é preciso marcar os quadros que estão do lado de cada Layer,
conforme mostra a figura ao lado:

Excluir Layer: Para usar essa ferramenta é preciso selecionar a Layer que deseja excluir, depois de selecionada clique no ícone “Excluir”
aparecerá uma janela onde o usuário precisa confirmar essa ação, conforme a figura abaixo:
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TEMAS DE REFERÊNCIAS:
Para adicionar um Tema de Referência basta clicar no ícone com sinal de adição que abrirá uma janela “Adicionar Tema de Referência” onde o usuário
pode escolher a referência a ser utilizada como auxílio de acordo com suas necessidades de trabalho. Nesta nova janela contém duas opções, a
primeira permite que o usuário escolha o tema de referência marcando no quadro ao lado de cada Tema de Referência, conforme a figura abaixo em
destaque.

A opção “Grupos” permite criar pastas onde serão arquivados os Temas de Referências, nessa aba o usuário tem a opção de Criar “Novo” grupo, “Renomear e Excluir”. Conforme o quadro abaixo:
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Depois de inserido o Tema de Referência este aparecerá no quadro como mostra a figura abaixo, para usá-la na área de trabalho, o usuário deve tornar
ativo o Tema de Referência marcando no quadro do lado do Tema de Referência de interesse.
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Usuário:

Esta é a tela inicial do usuário, observa-se que não aparece nenhum rótulo de gerenciamento para o perfil deste usuário. Para a criação deste perfil
o administrador deve escolher o papel “usuário” como mostra a figura abaixo. O seu acesso fica restrito somente a visualização e a adição de informações conforme as Layers que o administrador lhe de der permissão.
A janela abaixo é para ilustração de como é criado um perfil de usuário e definido seu papel, esta janela esta disponível somente para o administrador
que tem acesso a essa janela de configuração de edição.
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CENÁRIO DO USUÁRIO
A figura abaixo ilustra o cenário do usuário com as Layers e os Temas de Referências já adicionados pelo administrador, observa-se que o
usuário não tem a opção de editar, inserir e nem excluir as Layers e nem os Temas de Referências que já estão adicionadas na sua área de trabalho.
A barra de ferramentas também é limitada, os botões: Zoom mais, Zoom menos, Zoom Total, Gerenciar Lugares, Ir para as Coordenadas, Identificar
Geometrias, Importar Geometrias, Salvar KML e Gerar PDF. Como mostra a figura abaixo:
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CONFIGURAR LAYERS
Como já foi informado o usuário não tem a opção para configurar as Layers, abaixo está ilustrada uma Layer, onde aparecem três ícones de opções
de utilização.

- O primeiro ícone é para tornar ativa a Layer no cenário.
- O segundo ícone serve para identificar ou quantificar os resultados encontrados na Layer, clicando neste ícone aparecerá um quadro onde estarão
os resultados encontrados, neste quadro é possível configurar os resultados com as opções ou barra de ferramentas que aparecem em destaque na
parte inferior do quadro, conforme a ilustração abaixo:

OBS: Lembrar que para cada
Layer o quadro de “Resultados
encontrados” pode ser diferente
em suas estruturas, ou seja, nem
todos os quadros das Layers são
iguais ao exemplo que se segue,
somente a barra de ferramentas
que esta em destaque na figura
ao lado.
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Os ícones que estão em destaque na figura da página anterior possuem as seguintes funções:
Reúne as ações permitidas: Ao Clicar neste ícone abre-se uma janela onde o usuário tem duas opções: “Utilitários” e “Exportar para”.
Na opção “Utilitário” o usuário tem as seguintes opções: “Ocultar/Exibir Colunas”, essas colunas são as que aparecem listando os resultados encontrados, “Procurar texto” esse ícone disponibiliza ao usuário procurar algum texto já inserido na coluna, o ícone “Substituir Dados”, esta opção
permite que o usuário substitua ou dê nome as geometrias encontradas, lembrando que o nome que o usuário escolher este será para todos
os itens encontrados.
A Opção “Exportar para” disponibiliza dois formatos de arquivos para exportar os resultados encontrados podendo ser nos formato XLS ou
SHP. O formato DOCX exporta os dados utilizando um dos modelos de documentos cadastrados na feição.
				Opção: Utilitário 								Opção: Exportar para
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Edita o registro em foco: Ao clicar neste ícone aparecerá um quadro “Editar” onde o usuário tem a opção de inserir ou mudar o nome da geometria que esta selecionada na coluna, saber as informações de Medidas, Inserir Arquivos, Fotos e Vídeos referentes à geometria. Neste quadro
também tem a opção de gerar PDF, Salvar ou Fechar a janela, como mostra a figura a seguir:

Atualizar os dados em exibição: Ao clicar neste ícone todas as alterações ou informações adicionadas que forem feitas no cenário serão
atualizados, e aparecerão no quadro de “Resultados encontrados”.
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Cada ícone destes tem sua função, mas com atividades comuns entre si, que é a seleção de itens no quadro “Resultados encontrados”. Para selecionar os itens, basta clicar na linha onde aparecem os números em sequência. Quando
acionado o botão “Todos” os itens selecionados aparecerão no quadro de “Resultados encontrados”, se acionado o botão “Selecionados” aparecerá
somente os itens que forem selecionados no quadro. Como mostra a figura a baixo:

		

“Todos” os itens em destaque. 						

No quadro estão somente os itens “Selecionados”.
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O terceiro ícone mostra a forma da geometria a ser identificada na área de trabalho. Conforme mostra a figura abaixo:

TEMAS DE REFERÊNCIAS
Os Temas de Referências são adicionados pelo administrador. Para torná-lo ativo na área de trabalho, basta marcá-lo no quadro do lado do Tema,
como mostra a figura abaixo:
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FECHAR O PROGRAMA
Na parte superior e central da área de trabalho do lado da identificação do usuário tem um ícone “Fechar”, ao ser acionado este ícone será fechado e
retornará para a tela inicial do usuário.

No canto superior esquerdo da área de trabalho do usuário aparece o quadro abaixo:

Usuário: Identificação do usuário que esta com a tela aberta.
Preferências: Ao clicar nesse ícone abre-se uma janela “Preferências”, onde o usuário pode configurar: Dados do usuário, Datum, Formatos de Coordenadas, Unidades de Medida. Segue a explicação de cada uma das opções que aparece no quadro de “Preferências”.
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1- Dados do Usuário: é possível mudar o nome e senha.

2- Datum: Esta opção permite que o usuário selecione que tipo de Datum ele deseja usar. Conforme a figura a seguir:
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3- Formatos de Coordenadas: Esta ferramenta permite que o usuário possa escolher o formato de Coordenadas que se pretende trabalhar. Abaixo
segue o quadro com as opções de alteração de coordenadas:

4- Unidades de Medidas: clicando nesta opção é possível escolher as unidades de medidas, conforme a figura abaixo:
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FERRAMENTAS OU COMANDOS DO GEOCLOUD:
As figuras abaixo mostram as barras de ferramentas, ícones ou botões que estão localizados no canto direito do cenário do usuário, cada botão possui funções específicas que são usadas para a criação ou manipulação de produtos cartográficos. Esta barra de ferramentas é composta por botões
ou ícones e um quadro onde o usuário tem a opção de escolher que tipo de imagem ele quer trabalhar podendo ser: Mapa, Satélite, Híbrido, Terreno,
Branco, Cuiabá World View e DSG/IBGE. O usuário também tem a opção de digitar um valor de Zoom ao qual ele deseja trabalhar e conforme o movimento do mouse na sua área de trabalho aparece sua localização em latitude e longitude do lugar onde está posicionado o mouse.
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Zoom Mais e Zoom Menos: As ferramentas de Zoom mais e Zoom menos é representado pelos botões ao lado, clicar nos ícones até obter o tamanho
ideal da imagem que pode ser tanto grande ou pequena.
Zoom Total: A ferramenta Zoom Total é representada pela figura ao lado, ao clicar nesta ferramenta o cenário do usuário retorna ao seu cenário
que lhe foi concedido pelo administrador.
Gerenciar Lugares: Essa ferramenta serve para o gerenciamento dos lugares, o usuário precisa usar o mapa Híbrido e dar um Zoom mais
no bairro, no Logradouro, ou em qualquer lugar de interesse, para que o programa possa reconhecer o lugar. Depois de escolhido o lugar no
mapa Híbrido, clicar em “Gerenciar Lugares” abrirá um quadro onde o usuário tem a opção de digitar um Novo lugar e Remover os lugares já
existentes. Para adicionar um novo lugar é preciso estar com a tela posicionada em cima do lugar de interesse, clicar em “Novo”, depois digitar o nome
do lugar no quadro “Salvar como...”, além de salvar o lugar o usuário tem a opção de selecionar esse novo lugar como categoria, dentro da categoria
adicionar novos lugares. O quadro possui dois ícones de direcionamento dos lugares, “Pan Para” e “Zoom Para” direcionam na área de trabalho a
imagem para qual lugar estiver selecionado no quadro. Conforme a figura abaixo:
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Ir para as Coordenadas: Clicando na ferramenta “Ir para as Coordenadas”, abrirá a janela abaixo com o mesmo título onde o usuário pode
digitar as coordenadas de um determinado lugar, pode também escolher o modo: GMS, GDEC e UTM.

Cantoneira: Essa ferramenta permite ao usuário editar a geometria. Por exemplo, se o usuário for desenhar uma quadra e esta tiver uma forma
de elipse usa-se a ferramenta cantoneira como mostra o exemplo na figura. No final da operação clicar com o botão esquerdo do mouse e escolher a opção Finalizar ou no teclado digitar a letra “f”, para concluir a operação.
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Borracha: Essa ferramenta tem a função de apagar um vértice, um ponto ou o segmento na geometria. Para apagar um segmento basta clicar
na linha pressionado o botão “Ctrl” no teclado e estendê-la até onde desejar apagar e com o botão esquerdo do mouse clicar e escolher a
opção “Finalizar” ou no teclado digitar a letra “f” para concluir a operação.

Dividir Linha: Para utilizar essa ferramenta é preciso selecionar as linhas que fazem intersecção entre si, e serão divididas, na intersecção das
linhas aparecerá um ponto vermelho ou vários pontos, se forem mais de uma divisão, indicando onde será ou serão realizadas as divisões das
linhas, para finalizar clicar no ícone “Dividir todos”. Conforme a figura abaixo:
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Estender Linha: Esta ferramenta permite ao usuário estender a linha, com as opções de fazer snap se esta linha tiver que tocar algum outro
eixo ou outra linha, ou se somente tiver que estender a linha. Para utilizar essa ferramenta é preciso pressionar o botão “Ctrl” no teclado e selecionar a geometria com botão esquerdo do mouse, as linhas ficaram como se fossem setas, movimentar as linhas com o mouse até o local
que desejar arrasta ou até aparecer um ponto vermelho que é o ponto de intersecção entre as linhas. Para finalizar a operação clicar com o
botão esquerdo do mouse e escolher a opção “Finalizar” ou no teclado digitar a letra “f”.

Buffer: Esta ferramenta é utilizada para a criação de APPs. Ao Clicar neste ícone aparecerá a janela “Opções de Buffer”, deve se preencher
os campos da janela indicando a Layer de Destino APP, determinar a distância em metros no campo Raio da Buffer, clicar em cima da geometria em que se deseja fazer a Buffer para selecioná-la depois seleciona e opção “Criar Buffer” para finalizar a operação. Como mostra a figura
abaixo:
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Identificar Geometria: Esta ferramenta fornece ao usuário informações referente ao objeto que estiver selecionado, ao ser selecionado o objeto
abre-se a janela “Editar”, onde aparece informações já existentes, ou o usuário pode inserir novas informações da geometria. O usuário pode
também anexar além de informações arquivos de vários formatos, arquivos de fotos e vídeos referentes à geometria, conforme mostra o quadro
abaixo:

Selecionar Geometria: Esta ferramenta seleciona o objeto ou a geometria de interesse, ao ser selecionada a área ou a geometria abre-se uma
janela “Opções de Seleção”, onde o usuário pode escolher e selecionar a geometria que se pretende trabalhar, as opções de configuração são:
Excluir, Mover, Copiar, Rotacionar, Offset, Union e Change Feature. Conforme é ilustrado na figura abaixo. Para finalizar a operação clicar com
o botão esquerdo do mouse e escolher a opção “Finalizar” ou no teclado digitar a letra “f”.
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Barra de ferramentas: “Opções de Seleção”.

1- Excluir: Esta opção exclui a geometria que esta selecionada.
2- Mover: Move a geometria selecionada.
3- Copiar: faz uma nova cópia da geometria selecionada.
4- Rotação: esta opção rotaciona a geometria, ao clicar neste ícone aparecerá outra janela “Opções de Rotacionar”, esta janela possui três opções
de rotação: “Rotacionar com 2 ponto”, “Rotacionar com 3 pontos”, “Rotacionar com 4 pontos”, possui também outras opções de “Cancelar a Rotação”
se preferir pode deixar ligada a opção “Preview”, para se ter uma noção ou uma prévia de como vai ficar a geometria. Como mostra a figura abaixo:

5- Offset: Essa ferramenta faz uma cópia da geometria com distância definida pelo usuário. Para usar esta ferramenta é preciso selecionar a geometria
em que se deseja fazer uma cópia, depois de selecionada a geometria abrirá a janela “Opções de Offset”, onde o usuário deverá definir o intervalo de
espaço de uma geometria para outra, voltar na área de trabalho, clicar onde vai ser feita a cópia voltar na caixa de ferramenta, e clicar em “Finalizar”.
6- Union: Essa ferramenta serve para unir uma geometria de categoria Linha à outra, as uniões são sujeitas a erros quando as geometrias selecionadas não se conectam corretamente.
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7- Change Feature: Selecione a geometria que vai ser aplicada essa ferramenta, depois abrirá uma janela “Change Feature” onde o usuário poderá
escolher o destino da geometria podendo excluir a geometria original e substituí-la pela geometria que ele escolher como destino. Para finalizar a operação clicar no botão “Finalizar”. Como mostra a figura abaixo:

Inserir Geometria: Com esta ferramenta é possível inserir na imagem uma nova geometria podendo ser linha, ponto ou um polígono. Ao selecionar
esta ferramenta para se inserir uma nova geometria, abrirá uma janela “Opções de Inserção”. Se o usuário for inserir uma linha e/ou ponto estarão disponível nesta janela somente os botões: Snap de Vértice, Snap de Ponto-Médio, Snap de segmento, Inverter Ordem de Inserção, Exibir/
Ocultar Tabela de Coordenadas, conforme o quadro abaixo:
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Se o usuário for desenhar uma área, todos os botões de gerenciamento da janela “Opções de Inserção” estarão disponível para sua utilização inclusive
o botão “Flood” conforme a janela abaixo. As opções Flood e Change Feature servem para fazer copia de geometria, Change Feature aplica-se para os
três tipos de feição (linha/poligono/ponto) e Flood apenas para poligonos. Para finalizar a operação clicar com o botão esquerdo do mouse e escolher
a opção “Finalizar” ou no teclado digitar a letra “f”.

Para inserir uma coordenada no formato azimute é necessário ter um ponto de amarração no formato UTM. Clique na opção projeção UTM para inserir
o ponto de amarração e depois selecione a opção azimute e distância e insira a coordenada em azimute e a distância.
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Editar Geometria: Esta ferramenta permite que o usuário possa editar depois de terminado de desenhar a geometria tanto a Linha, Ponto ou o
Polígono, quando estas não estiverem corretas. Ao selecionar a geometria estará apto a novas edições. Para finalizar a operação clicar com o
botão esquerdo do mouse e escolher a opção “Finalizar” ou no teclado digitar a letra “f”.
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Importar Geometrias: Esta ferramenta permite importar geometrias nos formatos Shape e KML para a manipulação no programa Geocloud.
Para usá-la basta clicar na ferramenta “Importar Arquivos” abrirá uma janela como o mesmo nome onde o usuário deverá escolher o arquivo
que deseja importar, quando o usuário clicar no ícone importar arquivos abrirá uma janela onde o usuário deverá buscar o arquivo salvo em seu
computador (É necessário zipar o arquivo shape e depois importar), depois de inserido o arquivo, deve escolher o destino desse arquivo ou em que a
Layer vai ser importado em seguida clique em “Importar” para terminar a operação. A figura abaixo ilustra essa operação:
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Salvar KML: Esta operação só funcionará se o Google Earth estiver instalado.

Gerar PDF: clicando nesta ferramenta é possível salvar uma cópia para impressão do cenário de interesse do usuário. Ao clicar nesta ferramenta abrirá uma janela “Selecione o Layout de Impressão”, onde é possível escolher o formato do layout ou criar um novo, pode também
escolher o tipo o Papel que pode ser A4 ou A3 e também escolher a orientação do papel que pode ser “Paisagem” e “Retrato”, conforme mostra
a figura abaixo:
Depois de escolher o formato do layout e clicar no botão “OK”, abrirá outra janela conforme a figura ao lado, onde abrirá novamente outra janela que
mostrará como vai ficar a impressão, o usuário também pode configurar o layout com as ferramentas que aparecem na parte superior do Layout, conforme a figura abaixo com barra de ferramenta em destaque:
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BARRA DE FERRAMENTAS PARA LAYOUT DE IMPRESSÃO:

Conforme a figura a cima cada botão tem a seguinte função:
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Novo Layout de Impressão: Ao clicar nesta ferramenta é disponibilizado ao usuário um Layout, onde o usuário poderá configurá-lo dando um
novo nome, mudando o tipo de papel no qual vai ser impresso e a orientação do papel podendo ser “Paisagem” ou “Retrato”.
Salvar: Ao clicar em salvar abrirá uma janela “Salvar Layout de Impressão”, onde deverá ser preenchido o nome do mapa, este será salvo na
janela inicial “Selecione o Layout de Impressão”.
Adicionar Texto: Ao clicar nessa ferramenta abrirá uma caixa texto, para digitar o texto o usuário deverá ir à janela do lado esquerdo onde está
escrito: “Novo Texto” e digitar o texto que será salvo na caixa de texto no mapa, o usuário pode também arrastar a caixa de texto usando o mouse.
Adicionar Retângulo: Esta ferramenta insere um retângulo no mapa, que pode ser usado para destacar algum objeto no mapa. Depois de criado
o retângulo é possível configurá-lo, pode ser inserido um nome ao retângulo, mudar a largura, altura, cor da borda, espessura e colocar preenchimento.
		

Caixa de configuração do Retângulo
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Adicionar Elipse: Esta ferramenta insere uma elipse no mapa, que pode ser usada para destacar algum objeto no mapa. Depois de criada a elipse
é possível configurá-la pode ser inserido um nome a elipse, mudar a largura, altura, cor da borda, espessura e colocar preenchimento.
			

Caixa de configuração da Elipse

Adicionar Seta: Com esta ferramenta é possível inserir no mapa para impressão “setas”, esta serve para indicar algum objeto. Depois de criada
a seta é possível configurá-la pode ser inserido um nome, mudar a direção, ângulo e comprimento da seta inserindo valores nos campos X1, Y1,
X2, Y2, ângulo e comprimento, é possível também mudar a cor da seta inserir pontas na seta e aumentar a espessura
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Caixa de configuração da Seta

Adicionar Imagem: Ao clicar no botão “Adicionar Imagem”, abrirá uma janela para o usuário buscar e adicionar a imagem, clicando no botão
“Abrir”. Depois de inserida a imagem é possível configurá-la no quadro “Propriedades”, no canto esquerdo da janela “Layout de Impressão”, onde
poderá ser adicionado um nome para a imagem, pode-se também escolher a posição da imagem adicionando valores nos campos “X” e “Y”, e também
mudar o tamanho da imagem dando valores para os campos “Largura” e “Altura”. Todas essas funções também podem ser realizadas usando o mouse
tanto para mover ou mudar o tamanho da imagem. Pode ser inseridas uma ou mais imagens se for necessário.
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Exibir Legenda: Para inserir a legenda basta clicar neste botão, logo aparecerá no mapa à legenda conforme os Layers que estiverem acionados
na sua área de trabalho, logo depois é preciso adicionar uma caixa de texto, pois a legenda aparece sem título. As configurações da legenda
aparecem no quadro de “Propriedades”, onde o usuário pode dar um nome à legenda, mudar a posição adicionando valores nos campos “X e “Y”,
mudar o formato da coluna, fonte, tamanho, cor da fonte, Negrito ou itálico , cor e espessura da borda e se desejar pode também escolher o preenchimento do quadro onde esta a legenda.
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Alinhar Elementos: Ao adicionar algum elemento no mapa é preciso posicioná-lo em algum lugar, essa ferramenta orienta o alinhamento da figura
da imagem ou dos objetos que podem ser inseridos no mapa, conforme mostra a figura abaixo:

Excluir Camadas:
Os elementos inseridos no mapa através da barra de ferramentas são adicionados no “Layout de Impressão” como “Camadas”, aparecem no
quadro de mesmo titulo localizado abaixo do quadro “Propriedades”. Essas camadas podem ser selecionadas para configurações ou podem ser excluídas conforme o exemplo abaixo:
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MUDAR OU INSERIR TÍTULO DO MAPA:
Para inserir um novo título no mapa, basta diminuir o tamanho do mapa na parte superior e clicar no botão “T”, conforme a figura abaixo abrirá uma
caixa de texto que deverá ser arrastada até a parte superior e centralizada no mapa ou onde se deseja colocar o título, logo depois inserir o nome do
mapa. Esta ferramenta possibilita a inserção de texto em qualquer lugar do layout de impressão, basta clicar na caixa de texto e arrastá-lo.

Para mudar o título do mapa, basta um clique na caixa de texto localizado parte superior do mapa, onde abrirá no lado esquerdo da janela uma aba
com título de “Propriedades” com opções de configuração, onde é possível inserir um novo nome, mudar a forma e tamanho da fonte, é possível mudar
também a cor e o estilo podendo ser negrito ou itálico, ou se preferir o usuário pode clicar em “Camadas” e selecionar o Texto em que se quer editar
conforme a figura abaixo:
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