Referat fra møde i Systemforum

Referat
Ordinært møde i Systemforum
Tid og sted:

19. november 2020, Teams/Skype

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
Ivan Laursen Johannessen, SDFE
Anders Esgaard Christensen, SDFE (Fællessekretariat, referent)
Afbud:

Emne
1.

Tid

Formål

Godkendelse af dagsorden

Beslutning og Handling
Dagsorden godkendt.
Nye regler fra Specifikationsforum skal drøftes under pkt.
4.

2.

Referat fra sidst

Bemærkninger/opfølgning

Referatet godkendt.

Der gives en kort orientering fra de seneste 2
møder i driftsgruppen.

Fortsat udfordringer med SLA mål på de avancerede forespørgsler. Hovedsageligt Geodatabase som skaber problemer. Leverandøre arbejder løbende med disse udfordringer.

Bilag 1
3.

Driftsmøder Se de seneste 2 rapporter i mappen "driftsgruppen"

Ny PL hos leverandøren.
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Beslutning og Handling
Der har også været problemer i forbindelse med overførsel til Geodatabanken i SDFE. Der arbejdes med systemopgraderinger i SDFE (oracle), som kan løse nogle af problemerne.

4.

Levetidsregler
BILAG 2

Orientering og drøftelse af levetidsreglernes
implementering i GeoDK.

Ensartet håndtering af ændringer af objekter i GeoDK og
deres levetid. Se nyhed fra 12.11.2020.
Dorte vil gerne hjælpe med formidling omkring levetidsreglerne/test af reglerne. Det kan overvejes at lave best
practice vejledninger og et webinar til foråret.
Når et objekt ændres så meget at det må slettes og et nyt
objekt oprettes, påvirker det andre systemet som anvender GeoDanmark-data og har en tæt kobling til data. Derfor er det nødvendigt (best practice) at et objekt har det
samme ID og dermed "lever" længst muligt i systemet.
Geokoderen har lavet en opdatering, således at en bygning ved opdeling ikke længere nedlægges så der skal oprettes to nye objekter. Den største bygning bevare nu sit
sit ID.
Punkt 4B:
Specifikationsforum arbejder også med tilpasninger til
regler i systemet (30 nye regler) og denne opgaver skal
koordineres med vores arbejde med levetidsregler inden
det implementeres i prod.
Systemforum modtager reglerne efter leverandøren har
tolket dem og estimeret en pris for implementering.
Test skal foretages over mod DAR og det kræver at
TEST04 kan anvendes. Det er pt problemer for TEST04
vedr. GeoDK og løsning af denne sag skal opprioriteres.
Dorte laver en beskrivelse med skærmbilleder at de problemer de har oplevet omkring veje, som eksisterer i DAR
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Beslutning og Handling
og GeoDK, hvor vejpunkterne flyttes uhensigtsmæssigt,
når en der fx laves en ny sidevej.

5.

Systemintegration til DAR

Orientering og drøftelse af integration til DAR

BILAG 3

Reno orienterer om status arbejdet med integration mellem DAR og GeoDK.
Der arbejdes på at GeoDK skal lytte på hændelser fra
DAR, mhp. at kunne opdatere GeoDanmark-data. Målet
er at der kan oprettes en sag i GeoDK, når der sker ændringer på veje. Det undersøges ligeledes om det er muligt at foretage visse ajourføring af data automatisk.
NV=Navnviven vej
KD=Kommunal del (af Navngiven vej)
Live præsentation af løsningen januar 2021. Projektet forventes afsluttet februar 2021.

6.

Gennemgang af løsningsbeskrivelse
for udstilling af ortofoto 2020
BILAG 4
BILAG 5

GeoDanmarks Bestyrelse har givet systemforum en opgave med at gennemgå løsningerne
og vurderer økonomien.

Udstilling af ortofotos i 2020 koster GeoDanmark 110.000
kr. som SDFE betaler i 2020 som del af initialimplementeringen.
Systemforum har en forventning om at opgaven vil være
mindre for leverandøren i 2021. Det undersøges hvad der
kan forventes til næste år og hvor meget der kan genbruges i 2021.
Der arbejdes videre med denne undersøgelse med leverandøren i en undergruppe af systemforum: Morten,
Reno, Anders samt repræsentanter i SDFE deltager. Morten indkalder til et møde om emnet til januar 2021.

7.

Tilfredshedsundersøgelse 2020
BILAG 6
BILAG 7

Vi drøfter, hvordan vi skal analyserer på undersøgelsen og afrapportere.
Hvad skal vi bruge svarene til?

Gennemgang af svar fra undersøgelse.
Der er ret mange nye medarbejdere (ansat under 1 år)
Vedr. værktøjer skal det ikke være et cirkeldiagram men
et søjlediagram med antal.
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BEMÆRK at der er 5 spørgsmål som ved en fejl
ikke er kommet med i undersøgelsen!

Beslutning og Handling
Spørgsmål om anvendelse af specifikationen er positiv.
Vedr. undervisning – vi kan se at der er færre der i højgrad har behov. Sikkert pga. de mange kurser der har været afholdt.
En stor andel mener at den nye kartografi hjælper dem i
deres dagslige arbejde.
80% af kommunerne bruger datafordeleren.
Der er indkommet 113 svar ud af ca. 200.
Ivan, Dorte og Ole. Ivan indkalder og Anders sender forskellige udtræk fra undersøgelsen til gruppen. Gruppen
gennemgår spørgsmål og kommentarer og giver forslag til
3 positive findings og 3 forslag til opfølgende aktiviteter
til Reno inden 3. december 2020.

8.

Systemoverblik - afsluttes
BILAG 8

Forslag om at afslutte opgaven og lave en fase
2, med uddybende beskrivelser. Skabelon vedlagt…

Opgaven er afsluttet med overblikket.
Det har givet anledning til at udarbejder yderligere:
To opgaver:



9.

Orientering om tilbud fra leverandør

Orientering om tilbud fra leverandøren om konvertering af optioner til timer.

En med yderligere beskrivelser af flows samt eksempler på hvad (Anders, Reno og Janus)
Beskrivelsen af test-data flowet mellem GeoDK og
Datafordeler mv. (Ansvarlig: Ingrid og Reno)

Styregruppen for GeoDK har drøftet tilbud på konvertering af timer med leverandøren. Tilbuddet giver samlet
set Systemforum 400.000 kr. til videreudvikling af GeoDK
i 2021 samtidig med at der udvikles to af de oprindeligt
aftalte optioner: OP1 vedr. automatiske behandlinger
(bygninger fra BBR) og OP8 vedr. mulighed for Visuel eksport af valideringsregler fra GeoDK.
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10.

11.

FlatGeobuf – et nyt filformat i
GeoDK

Brug af certifikater

Tid

Formål

Beslutning og Handling

Vi træffer beslutning om, hvorvidt vi bede Septima fjerne det eller lader det ligge i GeoDK.

Septima har lagt FlatGeobuf filformat ind i GeoDK uden
aftale med Systemforum eller GeoDanmark.

https://github.com/bjornharrtell/flatgeobuf

Systemforum beder Septima om at fjerne formatet fra
GeoDanmark og vil gerne fremadrettet bede Septima om
indgå aftale med GeoDanmark om evt. ændringer til systemet.

Drøftelse af certifikater. Det er pt. besluttet at
der ikke anvendes certifikater i GeoDK (ud over
SKAT), da det slåedes ikke vil være muligt at opspore anvenderen. Beslutning er truffet i bestyrelsen.

Orientering ved Reno.
Bestyrelsen har tidligere givet SKAT lov til at foretage ændringer på en GeoDanmark attribut som SKAT anvender
samt lov til at godkende sager i GeoDK i en autogodkendelse (foreløbig geometri) efter kommunerne har haft 20
dage til at godkende sagen.
Ingrid og Reno indbygger det i vejledningen til 3. part. Systemforum er tilbageholdende med anvendelse af certifikater. Der skal foreligge en præcis beskrivelse af opgaven
og der skal være mulighed for at kunne trække certifikatet tilbage. Alle ønsker om certifikater skal godkendes i
bestyrelsen.

12.

Redegørelse til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet
BILAG 9

13.

Nyt for datafordeleren

Godkendelse af redegørelsen fra 2020. Redegørelsen skal præsenteres for repræsentantskabet til december 2020.

Reno fik input fra gruppen og laver en ny version som deles i Systemforum.

Orientering om status på ændringsanmodninger på Datafordeler.

Orientering om de to igangværende ændringsanmodninger på Datafordeleren. Det vedr. 1) ændring i afgrænsning af kommuneområde til filudtræk, således at alle
GeoDanmark objekter kommer med i udtrækket og 2) tilpasning af Filudtræk funktionalitet, som gør det lettere at
udtrække landsdækkende inkl. historik og enkelte objekter landsdækkende.

Hvordan vedligeholder vi et samlet overblik og
er det nødvendigt?

Reno modtager input fra gruppen, der ser på tilfredshedsmålingen inden 3. december 2020.
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Beslutning og Handling
Det blev aftalt at vi vedligeholder et samlet overblik over
ændringer, men udgangspunkt i forslag fra tilfredshedsmåling.
Anders undersøger, hvordan vi får testet MapInfo i forbindelse med fejl om historik.

14.

15.

To Do-listen

Gennemgang og justering af listen.

Lister blev opdateret med aftaler fra dagens møde.

BILAG 10

Hvem gør hvad?

Vi forsøger at estimere tidspunkt for løsning af opgaverne, så de ikke ligger oven i hinanden.

Årets møder 2021

Vi fastlægger en møde for hele 2021.

9. februar er valgt. Anders booker alle mødet for resten af
året. Hvis det giver problemer må vi justere.
Et af efterårets møder i 2021 planlægges som et to-dags
workshop.

16.

Evt.

Intet.
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