Referat fra møde i Systemforum

Referat
Ordinært møde i Systemforum
Tid og sted:

14. september 2020, Teams

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

Emne
1.

Tid

Formål

Godkendelse af dagsorden

Beslutning og Handling
Der blev tilføjet punkter om tilfredshedsundersøgelse,
Datafordeler og udstillingen af GeoDanmark 5.1 på Datafordeler.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2.

Referat fra sidst

Bemærkninger/opfølgning

Referatet fra sidst blev gennemgået og der blev givet en
status på emner/opgaver.

Der gives en kort orientering fra møderne.

Leverandøren har fortsat problemer med at overholde
SLA-målet. Det er dog efter aftale med kunden, da vi har
valgt en eksportmetode, som vi ved giver store udfordringer ift. SLA-målet.

Bilag 1
3.

Driftsmøder Se rapporter i mappen
"driftsgruppen" (kommer i denne
uge)

Når der eksporteres GDB-filer og disse skabes fra bunden,
er dannelsestiden lang. Der er bl.a. pga. af produktionen i
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Beslutning og Handling
SDFE, hvor der eksporteres mange sager netop i det format.

4.

Status på GeoDK

Vi gennemgår en række forhold som vedr.
GeoDK:

Reno orienterede om den kommende version med ny opdateringslogik/levetidsregler for objekterne i GeoDK.

Kommende version med levetidsregler

Overordnet ønskes det at et objekt er i live så længe som
muligt og ændringerne omhandler derfor, hvilke regler
der skal være opfyldt før et objekt skal være "delete/create" eller "update".

Plan for indhold til næste version
Ønsker til ændringer

Testguide blev vist, hvor der er forskellige nye levetidsregler for nedenstående grupper:






Alle objekter (>25meter)
mast, træ, trægruppe og vindmølle
bygværk, brugsgrænse, kyst, Vejmidte og Vandløbsmidte
bygning update
bygning create og delete

Det er vigtigt at geokoderen kan håndtere de nye levetidsregler.
Release er udsat for at Geokoderen kan få udviklet funktionalitet til at håndtere de nye regler:
Plan for indhold til næste version:
Visning af vejkoden, man kan søge på vejkoden i GeoDK.
DAR integration del 2.
Ønsker til ændringer:
Listefunktion med id'er fra SDFE med hjælpegeometrier,
som man kan sortere på og tjekke af, når objektet er rettet. Det skal understøtte samarbejdet mellem kommunerne og SDFE.
Det blev drøftet, hvordan vi skal forholde os til de mange
ønsker der var til GeoDK dengang projektet lukkede. Det
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Beslutning og Handling
blev aftalt, at vi tager oversigten over ændringer op til
ajourføring/prioritering på næste møde.
Gennemgang og ajourføring af listen med ændringer i
github:














5.

Optioner der er bestilt

BILAG 4 Optioner med pris

Vi har en række optioner der er købt – men vi
ønsker måske ikke at anvende dem alle – men
få dem konverteret til timer og udvikle anden
funktionalitet for dem. Vi skal beslutte hvilke
optioner vi indstiller der skal konverteres.

Brug baggrundskort fra Datafordeler i stedet for Kortforsyningen
Dybt link med sags-id og automatisk åbning af attributliste
Udvidet lagkontrol funktion for baggrundskort
Auto-snap til z i synlig objektvertex
Følg linje også ved red af eks objekt
DAR integration
Oprettelse af standart geoDK lag (flere mapfiler) (det
undersøges at koble til objekter, så man kan tænde
for en gruppe af objekter ad gangen)
Opgaveliste til gennemgang af objekter, fejl, mv.
Mulighed for at søge efter godkender
Visning af objekttypenavne på fejlen i lister (slås
sammen med "Opgaveliste til gennemgang af objekter, fejl, mv.")
Hjælpelinjer ved opdeling af objekt
Søgning af fejlid mm.

Optioner: der er tre pakker med optioner, som er aftalt
med leverandøren og som skal prioriteres. Systemforum
har besluttet at indstille at følgende optioner bestilles
ved leverandøren:




Option 1 (Automatisk behandlingselement)
Option 10 (Dataadministrator – Konfigurering af Automatisk behandling)
Option 15 Tekniske krav til – Automatisk behandling
(212.500 kr.)

Disse optioner forsøger vi at konvertere til timer:
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Beslutning og Handling



Option 3 Online editering - Oprettelse af objekt med
Geokodning (500.000 kr.)
Option 17 -Tekniske krav til – Opdateringslogik – Datavalidering (206.250)

Reno giver en tilbagemelding til Septima på vores ønsker.
6.

GeoBeuf – et nyt filformat i GeoDK

Hvad skal vi med den? Hvilke perspektiver er
der i at bibeholde den? Skal den fjernes permanent? eller skal den blot lukkes foreløbig?

https://github.com/bjornharrtell/flatgeobuf

Reno orienterede om det nye filformat, som Bjørn Harrtell fra Septima har udviklet og lagt i GeoDK.
Det blev drøftet, hvordan Systemforum skal forholde sig
til det og om det skal forslås fjernet fra GeoDK eller om
det kan blive i GeoDK. (evt. med markering af det er et
"uofficielt" format eller til "eksperimentelt" formål)
Det skal tænkes hele vejen rundt også i forhold til udstillingen af vores data på Datafordeleren og ideen om at
have et minimum af formater. GeoPackages er pt. også et
format der er under udvikling/udbredelse.
Det blev aftalt, at Systemforum beder Septima svare på,
hvem målgruppen er og hvad formålet med at have formatet i GeoDK er? Er Septima i dialog med OGC mv.?
Reno og Ingrid skriver til Septima.
På baggrund af tilbagemelding fra Septima træffer Systemforum beslutning om, hvorvidt formatet skal blive i
GeoDK via en skr. høring i forum.

7.

Datafordeleren – Bitemporalitet

Bilag 2

Peter Falkenberg kommer forbi teams-mødet
vedr. anvendelse af bitemporalitet
Punktet er planlagt til kl. 14-14.30

Orientering om Bitemporalitet. Begrebet dækker over registrering fra og registrering til, samt også virkning fra og
virkning til.
Der er nedsat en Taskforce, som har udarbejdet en spørgeramme, som blev drøftet på mødet.
Taskforcen udarbejder herefter en opsamling som sendes
retur til Reno og Systemforum.
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Datafordeleren – udfordringer og
muligheder

Bilag 3

Tid

Formål
1.
2.

Vi drøfte bilaget med udfordringer.
Der er mulighed for at optimere den måde
vi downloader filer på via filudtræks tjenesterne. På Datafordeleren. Tænk gerne
over ønsker til filudtræk inden mødet vedr.
indhold, struktur og format.

Ny vejledning tilgængelige på hjemmesiden.

Beslutning og Handling
Hvad er status på frontend projekt på Datafordeleren?
Status er at der er fundet en leverandør til opgaven, som
skal igangsættes.
1: Forskellige ønsker fra Septima – Vi arbejder videre med
paging, rest services og totaludtræk med historik (samme
udtrækstidspunkt. Anders og Morten tager dokumentet
med videre ind i SDFE.
2: Orientering om mulighed for at tilpasse muligheden for
Fildownload på Datafordeleren. Landsdækkende udtræk
med historik tages med videre i det arbejde sammen med
udtræk på objektniveau. Anders sørger for at tage dette
med videre.
Orientering om den opdaterede vejledning på GeoDanmarks hjemmeside.

9.

10.

To Do-listen

Gennemgang og justering af listen.

BILAG 5

Hvem gør hvad?

Årets møder

14. september (evt. fysisk møde)

Listen blev ajourført og sendes rundt sammen med referatet.

19. november (planlægning af RM2020_2)

11.

Evt.

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse:

Datafordeler pakker med 5.1 data

Orientering om tilføjelse af spørgsmål om ønsker til udstillingen på Datafordeleren og evt. uhensigtsmæssigheder, som Systemforum kan tage med videre i arbejdet

GeoDanmark 5.1 data

Udsendelsen har været udskudt pga. andre opgaver, men
prioriteres snarest.
Datafordeler:
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Beslutning og Handling
Patch fra Septima har lavet en opsplitning af pakker til
5.1. De kommer med samme tidsstempel som nøgle og
det skaber problemer i SDFE. Det vedr. kun 5.1 data på
hhv. DAF og KF. Og 6.0 fungere fint.
Ingrid tager den videre med Septima.
Udstilling af 5.1 på DAF:
Orientering om at GeoDanmarks bestyrelse forelægges
en sag om lukning af 5.1 data på Datafordeleren, idet der
ikke er anvendere og at alle skal anvende 6.0 data fremadrettet. Det sker på et møde den 24. september 2020.
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