Dagsorden til møde i Systemforum 19. februar 2018

Dagsorden
Møde i Systemforum
Tid og sted:

19. februar 2018, Mødelokale S-05/KL-huset kl. 10.00-15.00

Deltagere:
Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg (Formand)
Dorte Haar, Sønderborg
Janus Cavit Hoigaard Anker, København
Ole Brask, Roskilde
Ivan Laursen Johannessen, SDFE
Morten Romanow Bøgemose, SDFE
Thomas Højstrand Jensen, SDFE
Anders Esgaard Christensen, SDFE (Fællessekretariat, referent)
Afbud:
Ingrid Østerberg Mohr, SDFE
Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling

1.

Velkommen

10 min

Velkommen ved Reno Aagaard Lindberg

2.

Godkendelse af dagsorden

5 min

Evt. prioritering af dagsordenpunkter

Gennemgang af dagsorden

Punkter til evt.?

Ingen bemærkninger

3.

Referat – bemærkninger/opfølgning

0 min

-

Ingen bemærkninger

4.

Præsentationsrunde

45 min

Alle medlemmer præsentere sig selv.

Reno Aagaard Lindberg, Silkeborg (Formand)

Hvor kommer man fra, hvem er man ud
over det faglige, hvad man arbejder med,
hvordan man kan bidrage til forum.

500 timer om året til projektledelse af ny systemunderstøttelse,
tekniske kompetencer vedr. nyt system og generel GIS.
Dorte Haar, Sønderborg

(ca. 5-10 min pr. deltager)
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Er programleder for kort og data i Søndreborg Kommune og arbejder en del med grunddataprogrammet. Har arbejdet som Projektleder.
Janus Cavit Hoigaard Anker, København
Ansat i Københavns kommune i et halvt år, bruger af FME, arbejder med digitalisering af arbejdsprocesser bl.a. lokalplanprocessen, Deltager fordi det er vigtigt at understøtte implementeringen af GeoDanmark-data.
Ole Brask, Roskilde
Arbejder med GIS i Roskilde Kommune. Har været med i FKG-arbejdet.
Ivan Laursen Johannessen, SDFE
Har været i SDFE i mere end 30 år og arbejder med dataleverancer og datamodtagelse til kvalitetskontrol. Brugeradministrator
på FOT2007-systemet, driftsansvarlig på Vejreferencen, indgår i
projektgruppen for nyt system.
Morten Romanow Bøgemose, SDFE
Har været ansat i SDFE i 3 år og arbejder med udvikling og processer i bl.a. Geodatabanken og ved noget om udstilling af
GeoDanmarks data på Datafordeleren.
Ingrid Østerberg Mohr, SDFE
Afbud, (SDFE projektledelse på ny systemunderstøttelse).
Thomas Højstrand Jensen, SDFE
Er funktionsleder I Metode og udvikling (MOT) i SDFE og har
overtaget opgaver fra Anders HvasAnders Esgaard Christensen, SDFE
Sidder i GeoDanmarks Fællessekretariat og har som primær opgave at udfører bestyrelsesbetjening i foreningen. Bruger en del
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling
tid på udstilling af GeoDanmark-data på Datafordeleren og arbejder med ny strategi for GeoDanmark.

5.

Generel intro til GeoDanmark

15 min

Hvordan er GeoDanmark organiseret. Se
gerne på GeoDanmarks hjemmeside inden
mødet: https://www.geodanmark.dk/omgeodanmark/organisation/

Reno gennemgik organisationsdiagrammet fra hjemmesiden og
orienterede om, hvordan de enkelte fora er organiseret.

6.

Præsentation af ny systemunderstøttelse

45 min

Reno Aagaard Lindberg præsentere det nye
system og fortæller lidt om processen for
udvikling af systemet.

April 2014 startede projektet med ar udarbejde arkitekturbeskrivelse for et nyt system.
Jan 2015 blev de forretningsmæssige krav godkendt af Bestyrelsen. (Kravene blev udarbejdet sammen med Per Hurbert fra
Strand og Donslund).
Juni/juli: Studietur til Norge, Irland og Holland. Norge – kommunerne og staten laver hver deres kortlægning, som sammenstilles
en gang om året, Holland – opgaverne er delt mellem land og
vand – dyr kortlægning, hvor kommunerne afleverer data, som
rettes centralt, Irland – dyr kortlægning og stor forretning at
sælge data. Konklusion: DE andre har fokus på kartografi og på
at lave kort. Vi er i DK på rette vej med vores kommunale og
Statslige samarbejde om data.
September 2015: kravspecifikation udarbejdet af konsulenter og
udbudskonsulenter.
Juni 2016: Prækvalifikation med Netcompany, KMD og Atkins –
herefter leverandørmøder, hvor udfordringer blev drøftet og
kravspecifikation blev justeret/tilpasset.
Udbud i 2016.
December 2016: Kontrakt underskrives med KMD/Septima.
Idriftsættelse af nyt system den 15/3-2018.
Der har igennem hele forløbet været et godt samarbejde med
den valgte leverandør.
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Reno gennemgik opbygningen for det nye system. (se diagram i
vedhæftede præsentation fra mødet)





SDFE er daglig operatør på systemet
Samme indgang for kommunerne, SDFE og 3. Parter
Udstiller data til geodatabanken og Datafordeleren, inkl.
hændelser, som der kan abonneres på
Sikkerhedsløsning: DMP (føderation eller brugernavn og adgangskode)

Tidsplan: Accepttest i uge 6, idriftsættelse den 15/3, overtagelsesprøve den 13/4 og produktionsdata i systemet fra ultimo maj
2018.
Herefter var der en ”Live”-præsentation af det nye system, hvor
det blev vist hvordan man eksporterer data til andet GIS system,
editere data og importere data tilbage i systemet.
Frokost (45 min)
7.

Gennemgang af kommissorium

30 min

Hvilke arbejdsopgaver ligger der i vores
kommissorium.
Har vi forslag/ønsker til præciseringer i
kommissoriet inden Bestyrelsen godkender
det endeligt den 2. marts 2018.

BILAG 1
BILAG 2

Forum løb kommissorium igennem og forslog enkelte rettelser,
bl.a. at udpegning skal ske i lige år, og at Effektmål og Evalueringskriterier først udarbejdes, når ansvar for systemet overtages
fra Styregruppen for Ny systemunderstøttelse.

Vedlagt er udkast til kommissorium, og til
orientering bestyrelsessagen fra seneste
møde (udarbejdet i regi af Styregruppen for
projektet)
8.

De første opgaver vi skal
tage fat på
BILAG 3

30 min

Hvilke opgaver er mest presserende og hvad
skal vi tage fat på ASAP.

Der var enighed om, at det er en god ide med en Todo-liste og forum drøftede hvilke opgaver, som ligger først for.

Skal vi have en to do liste? Forslag er vedlagt som bilag. Det er også en mulighed at
have et regneark til at give overblik over
ændringsønsker mv.




Testopgaven i forbindelse med Nyt system skal prioriteres
Undervisningsmateriale til nyt system skal udarbejdes
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Det blev desuden aftalt at alle medlemmer undersøger om det er
mulige at installerer Filkassen (Statens IT’s fildelingsværktøj). Anders sørger for at alle bliver oprettet som brugere af Filkassen.
Link til at installerer Filkassen sendes rundt med Referatet.

9.

Gennemgang af Drift- og
Vedligeholdelsesgruppens
opgaver

30 min

Drøftelse af opgaver i gruppen samt snitflader mellem Systemforums og Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen.
Vi kan drøfte, hvem der skal sidde i denne
gruppe og hvordan gruppen organisere sig?

10.

Snitflader mellem fora i
GeoDanmark

30 min

BILAG 4

GeoDanmark består af fire fora, Administrativ ajourføringsforum, Produktionsforum,
Specifikationsforum og Systemforum.
Der har været møde mellem flere af de andre fora og der er udarbejdet et udkast til et
snitfladepapir, som vi også bør forholde os
til.

Orientering om setup’et vedr. Drift- og Vedligeholdelsesgruppen.
Underbilag til bilag 5 samt aftalehåndbogen sendes med referatet til forum, så medlemmerne kan læse mere om gruppen.
Det er leverandørens møde og det er aftalt at Leverandøren indkalder til møderne.
Forum løb papiret igennem og påbegyndte udfyldelse for Systemforum. Det blev aftalt at papiret sendes med rundt til medlemmerne, mhp. tilføjelser til eller justering af de enkelte punkter. Når alle har givet en tilbagemelding, sendes papiret til Mette
Hansen (formand for Administrativt Ajourføringsforum), som har
taget initiativ til udarbejdelse af papiret.

Vi tager en første drøftelse af papiret.
11.

Årshjul for forum

5 min

12.

Næste møde?

5 min

Vi tager en første snak om, hvordan vores
årshjul kan se ud.

Punktet blev udskudt til næste møde

Emner til kommende møde den 20. marts 2018 kl. 9.30 i KL:






13.

Eventuelt

5 min

Opgaver
Todo-liste
Filkassen (alle medlemmer)
Årshjul
Snitfladepapir

Ingen bemærkninger.
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