Referat af møde i Systemforum 4. maj 2018

Referat
Møde i Systemforum
Tid og sted:

Fredag den 4. maj 2018/kl. 10.00 - 15.00, SDFE Mødelokale 0.8

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.

Tid

Godkendelse af dagsorden

Formål
(vi tilpasser evt. dagsordenen efter deltagelse
af Tina Rust fra KMD)

Beslutning og Handling
Mødet afkortes til kl. 14.00 pga. møde i system styregruppen. Thomas Højstrand indgår fremover i Styregruppen
for projektet.
Den sidste time bruges på at arbejde med og teste systemet.

2.

Referat – bemærkninger/opfølgning
BILAG 1

3.

To Do-listen
BILAG 2

5
min
5
min

Ingen bemærkninger.

Løbende ajourføring af listen eller tilføjelse af
nye aktiviteter og ansvarlige under de enkelte
punkter på dagsordenen.

Det blev aftalt at listen opdateres løbende fremover.
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Emne
4.

Status på arbejdet med nyt system

Tid
20
min

Formål
Reno giver en generel status på arbejdet med
det nye system frem mod idriftsættelse i produktion ultimo Maj 2018.

Beslutning og Handling
Der er ikke hul igennem på datafordeleren pt. for 6.0
data, men data kan nu ses i en nedkonverteret version 5.1
på DAF.
Vi arbejder på en test udstilling og integration med DAR,
men der er nogle problemer/fejl, som KMD arbejder på at
løse.
GeoDK Administrationsklienten indeholder også fejl. Test
pågår løbende for at afdække evt. fejl ift.;





Brugeradministration (oprette brugere og tildele rettigheder mv.)
Dataadministration.
Oprette dataregler.
Driftsadministration.

Offline editering er fortsat under test.
I GeoDK arbejdes pt. med levetidsregler for objekter.
Hvornår ændres et objekt og hvornår dør det. Hvis en
node fx ændres mere end 3 meter (vandløb, vejmidte og
jernbane, nedlægges objektet og der oprettes et nyt objekt med nyt ID.
Test af ESRI-geodatabase udtræk til offline udestår. Sønderborg kommune vil gerne gennemføre denne test og giver en tilbagemelding til Ivan og Reno og Ingrid. Dokumentation sendes i word-dokument.
SKAT arbejder på at kunne foretage Geokodning offline
under migrering af data til det nye system. SKAT har opdateret data gennem den nye geokoder i testsetup.
Der udestår test at udtræk og aflevering af en hel kommune til ajourføring.
Samlet set forventes det fortsat at tidsplanen holde, om
end den er meget stram.
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5.

Emne

Tid

Gennemgang af Drift- og Vedligeholdelsesgruppens opgaver

60
min

BILAG 3

Formål

Tina Egedorf fra KMD deltager på mødet kl.
10.30-11.30 og fortæller mere uddybende om
tankerne bag Drift- og vedligeholdelsesorganisationen.
Bilaget kan med fordel læses/skimmes inden
mødet.
Vi drøfter bl.a.:





Mødefrekvens for gruppen
Afrapportering til bestyrelsen
Offentliggørelse af rapporter og findings
Deltagelse fra Systemforum

Beslutning og Handling

Tina Rust Egedorf deltog fra leverandøren og hun vil fremadrettet indgå i Drift - og Vedligeholdelsesgruppen.
Tina har været i KMD i 25 år og har tidligere været i KMS.
Har tidligere arbejdet med BBR og DAR. Bor og arbejder i
Odense.
ServiceNow anvendes som supportsystem. Der blev orienteret om setuppet, indrapportering af fejl i Systemet mv.
(se præsentation fra KMD) Systemet er forankret i KMD’s
afdeling i Odense.
Der leveres månedsvis en rapport med følgende indhold:
 Management summary
 Svartider
 Tilgængelighed
 Incidents og Service request i perioden
 Reaktionstider
 Change
 Sikkerhedshændelser
Driftsrapporten sendes til medlemmerne af Drift - og Vedligeholdelsesgruppen senest 8 dage før gruppen mødes.
Formentlig i starten af måneden. På møderne drøftes afrapportering på support og selve driften af systemet.

6.

GeoDanmark klienten
BILAG 4

30
min

Reno mf. laver en demonstration af GeoDanmark klienten.
Vi tager en diskussion af klienten og drøfter
eventuelle fejl ved systemet.

Demo af logon via brugeradministration på Miljøportalen.
Man skal vælge anden organisation. Normalt er det kommunenavn(nummer) og adgangskode.
Der vil være adgang til et xml-dokument, med info over
roller, som den enkelte organisation (SDFE, Kommuner eller SKAT) kan tildele.
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Gennemgang af de forskellige rettigheder for brugerne.
Brugere kan tildeles forskellige roller, som fx mulighed for
at rette attributter, geometri eller godkende sager.
GeoDK klienten:
Generel gennemgang af webklienten og muligheder under de enkelte faner.
Det er bl.a. mulighed at tilføje sine egne kort fra WMS eller andre filtyper.

7.

Plan for udrulning i kommunerne

30
min

At få et overblik over hvordan systemet kan tages i brug ude i kommunerne og i SDFE.

Udsendelse af invitation til alle kommuner og brugere om
udrulning af det nye system i uge 19-21.

(Også fokus på evt. udfordringer)

Plan:




8.

Repræsentantskabsmøde 2018

20
min

Der gives en kort tilbagemelding på RM2018,
hvor Systemforums arbejde og sammensætning
bl.a. blev præsenteret. Refleksioner på dagen
fra dem som deltog?

4 Webinare – Ca. 20-30 deltagere pr. webinar.
4 WS af en dags varighed i uge 23-24
Herudover vil der være quickguides, e-learning og vejledninger, så brugerne kan lære på egen hånd.

Udskudt.

Strategien er sendt til alle kommuner mhp. input til færdiggørelse senest fredag den 4. maj.
Er der nogle tilbagemeldinger fra de kommunale madlemmer indtil videre?
9.

Datafordeler – test

15
min

Kort tilbagemelding på udstilling af nedkonverteret GeoDanmark-data på Datafordeleren og
test af hændelser.

Udskudt.

Testen har været forsinket pga. problemer med
delta-leverancer (opdateringer)
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Emne

Tid

Formål

Beslutning og Handling

(LIVE-demo, hvis systemerne tillader det)
10.

11.

Filkassen

To Do-listen
BILAG 2

10
min

Kort opfølgning.

10
min

Gennemgang og ajourføring af To-Do-listen.

Udskudt.

Vi planlægger de kommende møder (gerne for
resten af året).

Udskudt.

12.

Næste møde?

15
min

13.

Eventuelt

10
min

Udskudt.

Er alle på eller opleves der problemer?

Kommunal bekymring. Kommunerne ønsker så hurtigt
som muligt orientering om udrulning af systemet og en
plan for, hvornår vejledninger og undervisningsmateriale
er klar. Det er nødvendigt af hensyn til Planlægning af
Workshops og Webinar.
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