Dagsorden til møde i Systemforum 20. marts 2018

Dagsorden
Møde i Systemforum
Tid og sted:

tirsdag den 20. marts 2018, Videomøde/kl. 9.30-11.00

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
Ingrid Østerberg Mohr, SDFE
Thomas Højstrand Jensen, SDFE
Anders Esgaard Christensen, SDFE (Fællessekretariat, referent)
Afbud:

Emne
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Referat – bemærkninger/opfølgning
BILAG 1

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Ingen bemærkninger.

5
min

Der har været enkelte redaktionelle kommentarer, som fremgår af det vedlagte referat.

Ingen bemærkninger.

Er forum tilfreds med niveauet for referatet jf.
sidste referat?
3.

Filkassen

5
min

Kort gennemgang af, hvordan filkassen fungerer. Alle er blevet oprettet i Filkassen og bør
have modtaget en mail med anvisning om,
hvordan man kan installere den i Stifinder.

Alle er blevet oprettet i Filkassen og har adgang til dokumenterne. Der er mulighed for at installere Filkassen i stifinder.
Ved problemer kan Anders Esgaard kontaktes.

Mappen ”GeoDanmark Systemforum” er delt,
så alle bør have adgang til at redigere i dokumenterne. Kort snak herom.
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4.

Indhold på hjemmeside

Tid

Formål

Beslutning og Handling

10
min

Der er oprettet en side til Systemforum på
GeoDanmarks hjemmeside, som vi kan drøfte
indholdet af. Her vil referater bl.a. blive lagt ud
efter fristen for kommentarer.

Der var en kort drøftelse af hvad der skal være tilgængeligt på Systemforums side, som fx årshjul for forum, vejledninger, link til systemet mv. Det aftales nærmere på et
senere tidspunkt.
Datoer for driftsgruppemøder kan evt. skrives ind kalenderen og driftsrapporter, som Bestyrelsen modtager til
orientering, kan evt. offentliggøres på siden. Det skal aftales nærmere med bestyrelsen.
Hjemmesiden bør opdateres med seneste nyt om Systemet.

5.

Status på arbejdet med nyt system

15
min

Reno giver en generel status på arbejdet.

Ingrid orienterede om tidsplanen for det nye system.
Grøn zone / BETA-test er startet den 15/3 og der arbejder
på at blive klar til egentlig produktion til maj.
Blandt andet arbejdes der på at rette fejl og få ønsker
med i næste version den 13/4.
Der arbejdes også på at nedkonverterer data fra version
6.0 til version 5.1 og gennemføre test heraf. Nedkonverteringen af data sker fordi Danmarks Adresseregister (DAR)
er afhængige af GeoDanmark-data (bygninger og veje).
GeoDanmarks nye system udstiller data på Datafordeleren i to parallelle spor:



Nyt system sender data i version 6.0 direkte til udstilling på Datafordeleren
Nyt system sender data i version 6.0 til Geodatabanken i SDFE, hvor data nedkonverteres til version 5.1
og sendes til udstilling på Datafordeleren.

Datoerne 15/3 og 25/5 er faste milepæle, som projektet
pt. vurderes kan overholdes.
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Tid

Formål

Beslutning og Handling
Vedr. Geokoderen arbejdes der på at en løsning, så den
også kan anvendes efter den 25/5 på det nye system. (der
er dialog med SKAT herom)
Der vil formentlig være lukket for opdateringer i FOT2007
i ca. fire dage i forbindelse med migrering af data fra
FOT2007 til det nye system.

6.

Kommissorium
BILAG 2

5
min

Bestyrelsen godkendte Systemforums kommissorium. Vedlagt i den udgave Bestyrelsen så
det. Kort tilbagemelding herfra.
På bestyrelsesmødet blev det aftalt af Systemforum
sender Effektmål og Evalueringskriterier til godkendelse på et kommende møde i bestyrelsen, når Systemforum har overtager ansvaret fra Styregruppen
for Ny systemunderstøttelse. Denne opgave fremgår
af ToDo-listen.

7.

Gennemgang af Drift- og Vedligeholdelsesgruppens opgaver

10
min

Der gives en kort status på arbejdet.
Der er sendt et bilag sammen med referatet,
som man kan orientere sig i. Det bliver forventeligt opdateret inden næste møde.
(Tina Egedorf fra KMD deltager på næste møde
og fortæller mere uddybende om tankerne bag
Drift- og vedligeholdelsesorganisationen)

8.

Videre med snitflader mellem fora i
GeoDanmark
BILAG 3

30
min

Den seneste kendte version er vedhæftet. Specifikationsforum har siden vores sidste møde
justeret i deres beskrivelser.
Alle skal som hjemmearbejde inden mødet at
forholde sig til papiret i forhold til Systemforum.

Forum drøftede og tilpassede kommissoriet og det kan nu
findes på GeoDanmark hjemmeside her:
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/organisation/systemforum/

Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen er først under dannelse. Vil gerne have haft Tina Egedorf med på mødet i
dag, men det bliver udskudt til næste gang, hvor hun deltager og fortæller om arbejdet og organiseringen.
Thomas og Reno bil indtil videre deltage i gruppen og vi
kan senere tage en drøftelse af om der skal flere med.

Papiret blev drøftet og Systemforum anbefaler at det
drøftes på temadagen i september, hvor alle fora deltager. Der skrives en note om, at det bør være GeoDanmarks parters arbejdsgangs der understøttes og ikke kun
kommunernes.
Dokumentet er opdateret og sendes til Administrativ
Ajourføring t.v. f.
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9.

To Do-listen
BILAG 4

Tid
5
min

Formål
Gennemgang og ajourføring af listen.

Beslutning og Handling
Hvis der i forbindelse med brug at test-systemet opleves
fejl, kan de skrives ind i dette dokument https://filkassen.statensit.dk/u/5Kt9dAorfX72q31w/FEJL%20mm%20i%20GeoDanmarklKlienten%20uge%2012.docx?l
Ivan opdateret efterfølgende KMD’s dokument vedr. fejl i
GeoDK.
Ad 1: Systemforum tildeles Admin-roller til GeoDK.
Ad 2: Lennart og Charlotte fra KL er i gang med udarbejde
vejledninger.
Ad 3: Regelsæt er foreløbigt. Der arbejdes på at opdaterer
reglerne for at minimerer fejl.
Ad 4: tages op senere.

10.

Næste møde?

11.

Eventuelt

5
min

Doodle til kommende møder

Det blev aftalt at der sendes doodle til de tre kommende
møder. Et omkring 13/4 (på Skype), et ultimo maj efter
idriftsættelse og et i juni, når vi har de første erfaringer
fra produktion.
Intet.
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