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27 1 Länk till kontaktsida.

2 Administrera användarkonto.
3 Logga ut.
4 Länk till användarmanualer.
5 Ladda ner Vindbrukskollens databas.
6 Skapa nytt projekt.
7 Radera projekt. 
8 Verifiera vindkraftverkets position.
9 Spara till databas.
10 Öppna/spara lokalt.
11 Välj befintligt projekt från lista.
12 Välj befintligt projekt från karta. 
13 Information om projekteringsområdet. 
14 Information om projektets vindkraftverk. 
15 Aktivitetslogg för projektredigering.
16 Skapa/redigera projekteringsyta.
17 Projektområdets uppgifter.
18 Information/byte av verksamhetsutövare.
19 Zooma in.
20 Zooma ut.
21 Föregående utbredning. 
22 Nästa utbredning.
23 Topografisk bakgrundskarta. 
24 Nedtonad bakgrundskarta.
25 Flygfoto som bakgrundskarta. 
26 Skala.
27 Språkväljare.
28 Lagerlista.
29 Teckenförklaring. 
30 Sök.
31 Artsök (kräver behörighet).
32 Sökresultatlista. 
33 Hämta koordinat och gå till koordinat.
34 Om kartan.
35 Attributtabell.
36 Översiktsbild.
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