
Din egen mosaik 

Hvorfor lave sin egen mosaik? 

De færdige mosaikker, som findes på Saccess.dk, er fremstillet af udvalgte billeder, som er 

farvejusteret for at passe til de mest almindelige anvendelsesområder, såsom jord- og skovbrug. 

Brugere indenfor andre områder kan have andre ønsker til farvejusteringen, mens valg af 

billeder fra en bestemt periode af året eller sensor også kan være relevant. Derfor er der på 

Saccess.dk mulighed for at lave sine egne mosaikker ud fra egne præferencer.  

Følgende funktioner er tilgængelige: 

• Vælg billeder ud fra kriterier såsom: 

  - Geografisk dækning 

  - Satellit 

  - Tidsperiode 

• Ændre billedernes indbyrdes rækkefølge 

• Ændre rækkefølgen af bånd  

• Manuel farvekorrektion  

• Automatisk farvekorrektion 

• Inkluderende/ekskluderende polygon – eksempelvis for at udelukke skyer 

• Del egen mosaik - Hvis der er flere brugere, som skal arbejde med samme billeddata. 

Lav din egen mosaik 

Når du skal lave din egen mosaik, skal du starte med at logge ind. Derefter vælger du orto- eller 

systemkorrigerede billeder. En liste med tilgængelige billeder dukker da op. Dér vælger du hvilke 

billeder, der skal indgå i mosaikken. Dette gøres ved at markere de billeder, du ønsker at bruge, 

hvorefter du klikker på ikonet 

”Tilføj billede(r) til mosaikken”  

som findes øverst til højre over hitlisten. Du kan nu vælge, om de markerede billeder skal tilføjes i 

en allerede eksisterende mosaik, eller om der skal laves en ny mosaik.  

Hvis du vil lave en ny mosaik, navngives mosaikken, hvorefter du og klikker på ”Tilføj”. 



Nu åbnes fanen ”Egne mosaikker”, og den oprettede mosaik vises. De oprettede mosaikker 

gemmes alle i systemet. Det er i drop-down-menuen muligt at skifte mellem forskellige 

mosaikker. 

 

Rediger i egen mosaik 

Ændring af billedernes rækkefølge  

Du kan ændre billedernes rækkefølge ved at klikke på ikonet med de to grønne pile til venstre 

for billedet med drag/drop-princippet. 

Skift båndrækkefølgen 

 Båndrækkefølgen i mosaikkens individuelle billeder kan ændres ved at klikke på ikonet ”Skift 
båndrækkefølgen”. I drop-down-menuen vælges hvilke bånd, der skal vises for den respektive 
kanal. 

Manuel farvekorrektion 

Farvekorrektionsværktøjet aktiveres via ikonet ”Farvekorrektion af billeder”. Her kan du 

senere ved hjælp af farvehjulet dæmpe/ forstærke individuelle farver eller øge/ mindske 

lysstyrken. 

Det eller de billeder, som skal påvirkes af korrektionen, vælges ved at aktivere eller 

deaktivere farveværktøjet. 

Automatisk farvekorrektion 

 Du kan også lade Saccess.dk korrigere farverne automatisk. Vælg da hvilke billeder, der skal 

farvetilpasses, og brug lås-ikonet til at låse farveinformationen for det billede, du vil anvende som 

reference.  

Ved klik på knappen ”Autojustering” vil de valgte billeder i mosaikken blive farvetilpasset, så de 

harmoniseres med referencebilledet. 

Medtag/udeluk polygon 

Hvis der er områder i et billede, som du ikke ønsker at have med i den færdige mosaik, såsom 

skyer, kan du benytte funktionen ”udeluk/inkluder polygon”. 



Markér først hvilket billede i din mosaik, du ønsker at editere, ved at trykke på ikonet  . 

Derefter aktiveres værktøjet  øverst i kortvinduet.  

Værktøjet til venstre, ”Eksludér polygon”, bruges til at fjerne områder, som du vil udelukke fra den 

færdige mosaik. Med denne tegner du en polygon over det område, som ønskes fjernet fra 

mosaikken. Derved vil information fra det bagvedliggende billede komme til at lyse igennem. 

Værktøjet til højre, ”Inkludér polygon”, bruges til at markere den del af det aktuelle billede, som 

du vil medtage i mosaikken. Alle billeddata, som havner udenfor markeringen, bliver klippet bort 

fra billedet. Afslut din markering ved at dobbeltklikke. 

Bestil din egen mosaik 

Når du er færdig med din mosaik og ønsker at downloade den, bruges tegneværktøjet til at 

markere den del af mosaikken, som du ønsker, dit billedprodukt skal omfatte. Værktøjet 

aktiveres ved at klikke på ikonet. I tilfælde af, at du har valgt flere delområder, vil slutproduktet 

omfatte samtlige delområder. 

Når du er færdig med din markering, klikkes på ”Tilføj til kundekurven”, hvorefter produktet 

genereres. 

Del din mosaik 

Hvis flere brugere skal arbejde med samme billeddata, kan du dele din mosaik. Dette gøres 

ved at klikke på personikonet og senere udfylde brugerens e-mailadresse i dialogvinduet, som 

popper op. 

Bemærk, at du kun kan dele mosaikker med personer, der er registrerede som Saccess-brugere. 

 


	Din egen mosaik
	Hvorfor lave sin egen mosaik?
	Lav din egen mosaik
	Rediger i egen mosaik
	Ændring af billedernes rækkefølge
	Skift båndrækkefølgen
	Båndrækkefølgen i mosaikkens individuelle billeder kan ændres ved at klikke på ikonet ”Skift båndrækkefølgen”. I drop-down-menuen vælges hvilke bånd, der skal vises for den respektive kanal.
	Manuel farvekorrektion
	Automatisk farvekorrektion
	Medtag/udeluk polygon

	Bestil din egen mosaik
	Del din mosaik

