Referat af møde i Systemforum

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

Emne
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Referat – bemærkninger/opfølgning
BILAG 1

3.

Drift og vedligeholdsmøde
BILAG 3

Tid

Formål

Beslutning og Handling
KMD deltog under pkt. 3 vedr. Drift og –vedligehold. KMD
deltager måske også på næste møde, idet Drift- og Vedligeholdelsesgruppen er under opstart. Fremadrettet afholdes drift og vedligeholdelsesmødet adskilt fra Systemforum.

5
min

Kommer senere når Anders er tilbage fra ferie

Referatet er udsendt inden mødet. Ingen bemærkninger.

3t

Første møde med KMD med et drift og vedligeholdelsesmøde. Vi prøver af og ser om konceptet skal justeres.

Tina Rust præsenterede driftsrapporten og systemforum
kom med bemærkninger hertil.

BILAG 4
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Emne
BILAG 6

Tid

Formål
Dagsorden er BILAG 3
Driftsrapport fra KMD BILAG 4
Indkomne sager til KMD support BILAG 6

Beslutning og Handling
Der måles på 3 niveauer vedr. svartider: Simpel, Almindelig og Kompleks.
Oversigten for Kompleks bør tilføjes et sagsnummer, så
det er muligt at gå tilbage og se, hvilke objektyper, som er
behandlet - så der evt. kan foretages en nærmere analyse
ved ekstraordinært lange svartider.
En ordliste til driftsrapporten kan være en god ide.
Sager i Service Now for juli 2018:
Juli har det været 48 henvendelser til support. 39 ”straks
afklaringer”, 4 incidents og 5 Request-sager. Straks afklaringer dækker over de sager, som supportfunktionen selv
kan give svaret eller videresende til rette sted.
Der er pt. 11 åbne sager, som videreføres til august.
Der er behov for at teste de kommende måneder, for at
afklare niveauet for, hvad der skal med i driftsrapporten
og hvordan formatet endeligt skal være.
Driftsrapporten omhandler udelukkende GeoDK PROD,
men det vil også være muligt at lave rapporter på testmiljøet, hvis det ønskes.
”Severity-report” kommer med i næste udgave af driftsrapporten.
Det blev aftalt, at der altid laves release notes. Patches
skal fremgå af driftsrapporten.
Alle brugere skal opfordres til at anvende webportalen til
at indrapportere sager i stedet for at sende mail og kontakte supporten telefonisk.

Herefter talte forum om resten af den faste dagsorden til
de månedlige møder i Drifts- og Vedligeholdelsesgruppen
jf. bilag 3.
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Formål

Beslutning og Handling
Leverandør og Kunde arbejder på snarest at få lukket
overtagelsesprøven. Herefter kan driftsprøven igangsættes.
Drøftelse af mailnotifikationer
Mange oplever at blive spammet med notifikationer fra
systemet.
Hvilke notifikationer skal der være som defalut?
1. KMD undersøger om mailnotifikationer kan fravælges
på bruger som har alle adviseringer (ej taget stilling)
2. Default skal nye bruger opsættes med ingen mail adviseringer – afventer GeoDanmark beslutning.
3. Systemforum sender besked ud til brugerne som forklare at der er ændret i mail tilknytning – afventer punkt 1
og 2.
Geokodning
1. Følgende bruger er muligvis oprettet forkert og skal
tjekkes i forhold til CVR og organisation – Reno har bolden.








147alhe02 - alhe02@frederiksberg.dk
147ceve02 - ceve02@frederiksberg.dk
147hela15 - hela15@frederiksberg.dk
147juhi01 - juhi01@frederiksberg.dk
147sago02 - sago02@frederiksberg.dk
440rhv - rhv@kerteminde.dk
621ykpetja - petja@kolding.dk

2. KMD sender en liste over, hvilke sager de ovenstående
brugere er tilknyttet.
3. GeoDanmark skal forholde sig til, hvordan sager vedr.
Geokodning eller øvrige klienter sendes til godkendelse:
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Beslutning og Handling
Der er to løsningsforslag, som skal drøftes yderligere i
GeoDanmark:
1.

2.

Ved send til godkender, udpeger sagsbehandleren selv, (via Geokoder), hvilken kommune der
skal sikre godkendelse. Kan evt. være et felt på
sagen.
Der implementeres en autolokalisering, så
GeoDK afgøre, hvilken organisation - kommune
eller SDFE - sagen skal til godkendelse i.

Begge løsninger vil kræve systemtilpasninger.

Information om brug af systemet
Det undersøges, hvad det er muligt at lave af udtræk om
forbrug på systemet: 1) Antal sager, 2) objektændringer
pr. type.
Det undersøges også, hvordan vi kan dele de informationer, spørgsmål og problemer brugerne har med systemet.
Se under pkt. 6

Der er indkaldt til videomøde i Drift- og vedligeholdelsesgruppen den 13/9 kl 9.30 – 12.00.

4.

Issue- og ønskeliste
BILAG 5

Vi kigger på kommentar/ønskeliste og finder
måde ift. prioritering af ændringer samt forbereder første ændringsanmodning/udvidelsesbestilling

Ingrid laver en tematisering og kategorisering af oversigten.
Det bør også drøftes i projektgruppen, hvordan GeoDK
Kommuneområde opdateres! Ingrid tager det med videre.
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To Do-listen
BILAG 2

6.

7.

GeoDK miljøer

Spørgsmål fra Sydkort

Tid
5
min

Formål

Beslutning og Handling

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

Listen blev opdateret.

Hvad bruger vi de forskellige miljøer til og er
der behov for flere/færre?

Driftsmiljø, Test-ext og Uddannelsesmiljø kursus er de 3
miljøer vi benytter.







”Uddannelsesmiljø kursus” lukkes og der kan være behov
for et andet kursusmiljø til undervisning af kommende
brugere af systemet. Reno indhenter tilbud fra KMD.



Driftmiljø
Test-ext
Intern
QA
Uddannelsesmiljø kursus
Uddannelsesmiljø?




Advis om ”GeoDanmark-data nede
Portal om erfaringer med system

Der bliver oprettet en twitterkonto, som KMD kan bruge
til at sende driftsmeddelelser for GeoDK. Anders taler med
KMD om dette.
Der oprettes en side på KL’s dialogportal, hvor brugere af
GeoDK kan udveksle erfaringer. Anders taler med Charlotte om oprettelse. Når den er etableret lægges en nyhed
på hjemmesiden.

8.

Evt.

Det er lykkedes SCALGO at lave en integration til GeoDanmark, som de bruger til at lave klima scenarier bl.a. ved
hjælp af højdemodellen.
Næste møde i systemforum indkaldes omkring uge 40-41 i
København. Doodle udsendes.
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