Referat fra møde i Systemforum

Referat
Ordinært møde i Systemforum
Tid og sted:

31. marts 2020, SKYPE

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

Emne
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Driftsmøde
Se rapporter i mødemappen

Tid

Formål

Beslutning og Handling
Dagsordenen blev godkendt.

Der gives en kort orientering fra mødet og opgaver fordeles evt.
Vedlagt er noter fra mødet.

Orientering om driftsmøde.
Eneste afvigelser er servicemål vedr. eksport af gml filer
for mere end 10.000 objekter. Der er dog fundet en løsning på problemet, som kan implementeres efter aftale
med Styregruppen. Klar til version 1.11 den 29. april.
Fra og med maj 2020 kan servicemål derfor overholdes.
Generelt er der en god dialog med leverandør.

3.

Status på GeoDK
BILAG 1

Vi gennemgår en række forhold som vedr.
GeoDK:
 3. parter
 Servicemål

3. parter
Ove Lindholdt Hansen har kontaktet DMP mhp. støtte til
programmering. Han har nu også henvendt sig til
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Beslutning og Handling

Operatørrollen for GeoDK - rettigheder
overtages af GEO.
Releaseplan gennemgang
Styregruppemøde onsdag
Totalload og testext
Systemlandskab (Mortens tegning)

GeoDanmark, men der mangler generelt noget i vejledning omkring fødereret adgang til for 3. part til GeoDK.
Drøftelse om, hvordan og hvem der kan opdatere vejledningen.
I SDFE har det også været forsøgt at udvikle op mod
GeoDKs API, men det har været vanskelige pga. dokumentation, så der kan være behov for videndeling og
mere vejledning.
Reno tager kontakt til Ove og Ingrid til leverandøren og
det forsøges at noget implementeret inden sommerferien. Møde efter påske.
SCALGO: der mangler noget vejledning og beskrivelse af,
hvordan det hydrologiske tilpasningslag skal vedligeholdes i GeoDK.
Operatørrollen
Opgaven indtil videre ligget i MOT, men nu har vi en udviklingsleverandør som GEO har god dialog med og det
har derfor været drøfte, hvor opgaverne ligger bedst. Det
er besluttet, at Operatørrollen fremover skal ligger i GEO
og der skal udpeges en specifik person.
Releaseplan
1.10.1 er kommer på den 5. februar 2020 med bl.a. ny
mapfil med kartografi, som har giver GeoDK et helt andet
udtryk og ændringer til topologiregler for vejmidte og systemlinjer til brug med VREF.
1.11.0 kommer på den 29. april 2020, hvor der bl.a. er fokus på merge funktionalitet.
1.12.0 den 3/6 med bl.a. validering mod oprindelig sag
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Beslutning og Handling
Styregruppemøde onsdag
Mødet er blevet udsat. Mødet har fokus på Datafordeler
og samarbejde mellem DAF og SEPTIMA, samt releaseplan mv. mødet bliver efter påske, men der er endnu ikke
en dato.
Totalload og testext
Orientering om ønske om at få skiftet data ud med data
fra produktionssystemet. Der er nu et skal laves totalload
og alle registre skal derfor lave totaludtræk til indlæsning
på Datafordeleren den 31. marts kl 12.00.
Systemlandskab (Mortens tegning)
Snak om tegningen.
Kan man lave det lagdelt i tegningen så 5.1 og 6.0 kan
ryge ud på et tidspunkt.
Ny slide med hele testsystemerne
Morten indkalder gruppen.

4.

Datafordeler

Vi drøfter følgende emner:

BILAG 2



BILAG 3





Opsamling af ønsker til ændringer, mv.
(Kommuneområde, andre…?)
Samarbejde med Datafordeleren/Septima
om fejlsager.
DAR integration til GeoDK
Forbedringer til selvbetjeningsløsningen

Opsamling af ønsker til ændringer, mv.
Drøftelse af Anders laver en oversigt og vi laver en samlet
oversigt med ønsker til ændringer til Datafordeleren.
Samarbejde med Datafordeleren/Septima om fejlsager
Der har været nogle udfordringer med kommunikation
om fejlsager. Det bliver formentlig løst nu, hvor Septima
fremadrettet vil anvender Jira til kommunikation om fejl.
Der har været andre eksempler på dette i andre registre
og det kræver god kommunikation at løse fejl, som ligger
i snitfladen mellem systemerne.
DAR integration til GeoDK
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Beslutning og Handling
GeoDanmarks skal lytte på hændelser fra DAR. Projektet
er i gang med at udarbejde et notat med forslag til ændringer til løsninger.
Forbedringer til selvbetjeningsløsningen - høring
Systemforum har behandlet høringen og har følgende bemærkninger, som er sendt videre til SDFE:
På det foreliggende grundlag finder GeoDanmarks Systemforum ikke, at der er beskrivelser nok til, at vi kan
forholde os til de givne input til prioritering af problemstillingerne.
Vi savner yderligere beskrivelse og evt. konsekvensvurderinger.

5.

Specifikationsskifte - hvordan gør vi
det?

Vi har fået spørgsmål fra Specifikationsforum
på, hvad et specifikationsskifte koster.

BILAG 4

Gennemgang af henvendelse.
Forum etablerer en mindre gruppe, som mødes med FDD
(Datafordeleroperatør) i SDFE.
(Morten, Ole, Reno, Ingrid og Anders) Anders indkalder til
et internt møde og efterfølgende møde med Frank og
Mejner.
Doodle sendes ud.

6.

Spørgeskemaundersøgelse

Ivan, Dorte, m.fl. giver en tilbagemelding på opgaven.

Ivan orienterer om opgaven.
Andre emner til listen?
Ivan laver konkrete spørgsmål og tilføjer spørgsmål om
kurser.
Spørgsmål om hvilke værktøjer der anvendes til at editere
data: (spm. kan opsættes som batteri)




Geokoderen
SCALGO
Webklient
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Beslutning og Handling




7.

Orienteringer





8.

Overblik over fotoflyvningen.
https://sdfe.dk/saadan-arbejder-vi-meddata/flyfotos-og-laserscanning/ (se under
Status på GeoDanmark foto-flyvning)
Ny GeoDanmark hjemmeside
https://www.geodanmark.dk/

To Do-listen

Gennemgang og justering af listen.

BILAG 5

Hvem gør hvad?

9.

Årets møder

Kan vi på mødet planlægge de næste 3 møder?

10.

Evt.

Eget GIS via opload/download fra GeoDK
Eget GIS-system via plugin?

Snak om fotoflyvningen.
Ønske om fotoblokke som shapefil på GeoDanmarks
hjemmeside? Det er meget efterspurgt af kommunerne.

Listen blev ajourført.

Den 9. juni, 14. sep og 19 november blev valgt.
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