
[09.18] Ole Dittmer Andersen 

Kan man ændre navne på tjenestebrugerne så de bliver mere sigende? 

like 5 

 

[09.19] Brian Hansen Damsgaard 

Kan man flytte en tjenestebruger fra én webbruger til én anden webbruger? 

like 1 

 

[09.19] Thorbjørn Vang Søndergaard T&M - Økonomi & Analyse Teknik & Miljø Vejle Kommune 

Er der nogen som helst udsigt til at man kan komme til at lave ad hoc filudtræk over et udpeget 

område? F.eks. egen kommune + 25 km omkring? Det kunne man i den gamle FOT-download og det 

var meget nyttigt når man godt lige vil have lidt af nabokommunerne med i sit udtræk. I den 

nuværende løsning vil man være nødt til at lave full download af hele landet og bagefter klippe det 

område ud, som man skal bruge. 

like 4 

 

[09.20] Lennart Christoffersen 

Vi tager spm når Anders er færdig... 

like 2 

 

[09.20] Mark Percy Hansen 

Fint at tage hul på at anvende DAF, men data skal være opdaterede! Pt. er Skærmkort og 

DHM/skyggekort i nyeste version på KF men halter en version bagud på DAF. 

like 2 

 

[09.25] Jens Bo Dauberg 

Er der nogen der ved hvorfor det ikke anbefales at bruge WFS i ArcGIS Pro?  

like 1 

 

[09.27]  

Thomas Brix Lyng sluttede sig til mødet.  

 

 

[09.30] Jannick Hansen 

Tror vist det virker fint i Pro, men noget med at man skal rette projection til for at det virker 



 

[09.31]  

Jørgen Lundegaard Poulsen sluttede sig til mødet.  

 

[09.31]  

Anne Grete Arendt Rasmussen sluttede sig til mødet.  

 

[09.36] Michael David Knudsen 

Er der planer om at forbedre hele admin-delen af webbrugere og tjenestebrugere? 

like 1 

 

[09.36] Anne Grete Arendt Rasmussen 

slide 20: hvad med vref på datfordler, når data fremadrettet ryger direkte fra GeoDK til DAF 

like 2 

 

[09.37] Mikael Leicht Danielsen 

kan hændelser udstilles geografisk (WFS) 

 

[09.38] Flemming Erm Larsen 

Hvordan skal man gøre, når webbrugeren stopper i kommunen? Hvad sker der med alle 

tjenestebrugerne 

like 2 

 

[09.40] Mark Percy Hansen 

Support tager uforholdsmæssig lang tid, når spørgsmål først skal fra KMD og til SDFE før der kommer 

svar 

like 1 

 

[09.44] Jens Gottlieb 

Thorbjørn kan du skrive dit spørgsmål i chatten? 

 

[09.45] Thorbjørn Vang Søndergaard T&M - Økonomi & Analyse Teknik & Miljø Vejle Kommune 

Det er ikke et spørgsmål Jens Gottlieb . Men en kommentar til det med forsinkelse på Skærmkortet i 

DAF. 

like 1 

 



[09.46] Michael David Knudsen 

Hvordan ved I hvem der er bagved de enkelte webbrugere og tjenestebrugere? 

 

[09.46]  

Anja (gæst) forlod mødet.  

 

[09.51] Thorbjørn Vang Søndergaard T&M - Økonomi & Analyse Teknik & Miljø Vejle Kommune 

Anne Vendeløkke (SDFE) havde et indslag på Kortdage i sidste uge, hvor hun fortalte lidt om det med 

Skærmkortet på Datafordeleren https://kortdage.dk/godkendte-abstracts/?aid=676 

like 1 

 

 

[09.51] Kurt (gæst) 

Datafordeleren holder styr på alle brugere. WEB-brugeren skal oplyse, mail mv om personen bag WEB-

brugeren. Tjenestebrugeren er koblet til WEB-brugeren 

 

[09.55] Brian Hansen Damsgaard 

Hvordan skal man sikre kommunens IT-sikkerhed, når en tjenestebruger ikke kan slettes i forbindelse 

med at en medarbejder stopper? 

like 2 

 

[09.56] Kurt (gæst) 

Der er ikke nogen personhenførbare oplysninger under Tjenestebrugeren 

 

[09.57] Brian Hansen Damsgaard 

Men den af trådte medarbejder kender jo stadig brugenavn og password. Hvilket kan misbruges 

like 1 

 

[10.00]  

Jasper Alblas sluttede sig til mødet.  

 

[10.02] Maria Westergaard Vester T&M - Kørsel & Service Teknik & Miljø Vejle Kommune 

vi kan ikke se hvad du laver? 

 

[10.02] Michael David Knudsen 

Hvordan sletter jeg webbrugeren, hvis jeg fx indtaster forkert e-mail? 

https://kortdage.dk/godkendte-abstracts/?aid=676


 

[10.02] Kurt (gæst) 

Man kan ikke slette en WEBbruger. Lav en ny istedet. 

sad 1 

 

[10.07] Michael David Knudsen 

Det virker til at man er kommet til at bytte rundt på brugernavn og password. Brugernavnet laver 

systemet automatisk, så det ligner et password og password danner man selv. 

 

[10.08] Kurt (gæst) 

WEB-brugerens navn er dels, det du selv har ønsket og dels en autogenereret del 

 

[10.10] Anne Marie Findsen 

Gennemgår i oprettelse af certifikater til følsomme data? 

 

[10.11] Thorbjørn Vang Søndergaard T&M - Økonomi & Analyse Teknik & Miljø Vejle Kommune 

Vil det sige at en Web-bruger ikke nødvendigvis behøver at være en personlig profil, men godt kan 

oprettes med email-adressen for f.eks en fælles afdelingsmail eller andet, som er oprettet specifikt til 

formålet? Dermed kommer man som kommune (eller anden organisation) udenom det problem som 

brian.damsgaard@fredericia.dk påpeger, hvis man har en Webbruger knyttet til en personlig 

mailadresse på en medarbejder, som så stopper. 

 

[10.15] Kurt (gæst) 

Nej, vi ved ikke noget om certifikater 

 

[10.15] Grete Dohn Madsen (gæst) 

viser i hvordan man til går en hændelse abonnement? 

 

[10.15] Brian Hansen Damsgaard 

Det har du selvfølgelig ret i Thorbjørn. Men nu findes der jo også reorganisering, hvor personer flyttes i 

mellem afdelinger eller afdelingens mailadresse ændres. Så alt i alt (efter min mening) slet ikke godt 

nok, at man ikke kan ændre eller slette en webbruger. 

like 2 

 

[10.17] Jette Hinrichs 

er det webbrugerens adgangskode du brugte på fpt 



 

[10.17] Thorbjørn Vang Søndergaard T&M - Økonomi & Analyse Teknik & Miljø Vejle Kommune 

Enig Brian, men dog en tålelig løsning, som vi også har anvendt på Kortforsyningen gennem alle årerne. 

 

[10.17] Anders Jørgensen 

Var der ikke en knap, under webbrugerens side, som hed "skift email"? 

like 1 

 

[10.17] Kurt (gæst) 

@Thorbjørn: Ja, det kan man godt. Man skal så lige være opmærksom på, at det er WEB-brugerend, der 

får besked, når et download er klar til hentning 

 

[10.17] Michael David Knudsen 

Har man mulighed for at få sit password til en tjenestebruger sendt, hvis man har glemt det? 

(Man er ikke interesseret i at lave et nyt, da det allerede anvendes i forskellige andre løsninger i 

kommunen). 

like 1 

 

[10.19] Mikael Leicht Danielsen 

Jeg bestilte et filudtræk i går, men mailen henviste til ftp2.datafordeler.dk, og det virkede ikke. Jeg 

prøvede efter jeres gennemgang ftp3 (port 21), og nu virker det. Hvorfor er der fejl i den udsendte mail 

fra DAF? 

 

[10.19] Michael David Knudsen 

Det ville være rart, at man som offentlig myndighed, fik en "officiel webbruger" (som det kendes fra 

Kortforsyningen). Så I ved at tjenestebrugere herunder anvendes til myndighedsbehandling og ikke 

"bare" er en privat persons konto. 

like 1 

 

[10.23] Mikael Leicht Danielsen 

OK, det gør jeg 

 

[10.25]  

Mette (gæst) forlod mødet.  

 


