
SDFE webinar 20 april 2021  

Kom godt fra Kortforsyningen til Dataforsyningen - (Part 1 - webservices)  
Evaluering og input til roadmap: https://t.maze.co/34902978 
 

Hvilket webinar mangler du?: https://t.maze.co/32472139? 
 

Spørgsmål og svar  
 
Se spørgsmål og svar fra tidligere webinarer på https://datafordeler.dk/webinar 
  
Bliver webinaret optaget eller det kun præsentationerne der bliver udstillet? 
Webinaret bliver ikke optaget, det er muligt at finde slides og spørgsmål/svar fra webinaret på: 
https://datafordeler.dk/webinar 
  
  
Nye URL’er - Det er jo ikke sådan de bliver genereret på Dataforsyningen.dk 
I SDFE er vi selv blevet ramt af den nye URL struktur, så vi skal også i gang med at ændrer URL’er på 
Dataforsyningen.dk, Geodata-info, SDFE-kortviser og QGIS plugin. Der arbejdes på at URL’er er rettet inden 
for de næste par uger. 
 
Der er lagt en opdateret version af mapningstabellen ud med den nye url struktur her: 
https://kortforsyningen.dk/dataforsyningen/mapning 
  
  
Kommer der et nyt QGIS plugin til Dataforsyningen 
Ja. Der er et nyt QGIS plugin på vej, det forventes at være klar i starten af maj. Vi sende tweet ud når det 
kan hentes. 
 
Hvilke versioner af QGIS vil blive understøttet? 
 QGIS 3.x 
 
Der ligger allerede et QGIS plugin kaldet "Dataforsyningen".. Er det et beta 
Nej. Men det indeholder nogle URL’er der ikke fungerer, der er en opdatering på vej. 
 
Hvor er Plugin til ArcPro 
Vi udvikler kun plugin til open source QGIS.   
 
Spørgsmål og svar fra sidste webinar er ikke kommet ud på jeres side, hvornår kommer de? 
Der var en del svære spørgsmål, som krævede svar fra eksperterne. PDF er nu klar på 
https://datafordeler.dk/webinar 
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Tillader de nye services CrossOrign?  
Ja. Hvis det modsatte opleves så tag fat i vores support på tlf. 7876 8792 eller support@sdfe.dk 
 
Mangler der ikke en vejledning til ArcPro? 
Se vejledning til GIS klienter på https://dataforsyningen.dk/asset/PDF/vejledninger/gis-vejledninger.pdf 

Se vejledning til GIS klienter på Datafordeleren i Datafordelerens dokumentation 
https://confluence.datafordeler.dk/x/mIaIAQ 
 
Understøtter WMS, WMTS og WFS Open Geospatial Cornsortium (OGC), så de virker i ArcGIS? 
Ja. Hvis det modsatte opleves så tag fat i vores support på tlf. 7876 8792 eller support@sdfe.dk 
  
Er det p.g.a. migrationen til Dataforsyningen at nogle af os i dag har oplevet driftsforstyrrelser på 
tjenesterne fra kortforsyningen? 
 Nej, der er ikke en sammenhæng. 
 
Kan vi med fordel skifte til datafordeleren - vil det så virke 
Ja - såfremt fejlen er lokaliseret til Dataforsyningen (Kortforsyningen). Det I skal være opmærksom på når i 
benytter de viderestillede webservices fra Dataforsyningen er: 

- at der tilføjes et ekstra led når I henter en webservices, som kan gå ud over performance  
- Dataforsyningen kan have nedetid, hvorved adgangen til webservices på Datafordeleren også 

forstyrres selvom den kører fint på Datafordeleren 
Derfor hvis I har behov for høj driftsstabilitet, support og overvågning 24/7 så anbefales det, at du benytter 
de pågældende webservices direkte fra Datafordeleren. 
  
Skal man oprette sig på ny i Datafordeleren? 
Ja. Brugeradministration på Datafordeleren er helt adskilt fra Dataforsyningen (Kortforsyningen). 
Du kan få vejledning til oprettelse af bruger på Datafordeleren her: 
https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/ 
 
Det er også muligt at deltage på SDFE webinar 
Tirsdag den 11. maj 2021 klokken 14-15 via Skype Business 
 
Hvordan kommer du i gang med geodata på Datafordeleren? (Part 1: Brugere og Webservices) 
Læs mere og tilmeld dig her: https://datafordeler.dk/vejledning/webinarer/ 
 
  
Det gik lidt hurtigt vedr. brugere. Kan man nøjes med én adm. bruger der opretter x antal 
tjenestebrugere (token)? 
Ja – du kan med fordel oprette en fælles organisationsbruger tilknyttet en fællespostkasse. Dermed er der 
flere medarbejdere i en organisation der har adgang til at: 

• administrere de oprettede token som giver adgang til data. 
• modtage e-mails med driftsinformationer fra Dataforsyningen på en fælles e-mail. 

Man kan derudover også sagtens oprette en personlig bruger, hvis man ønsker det, så man kan modtage 
driftsinformationer og nyheder fra Dataforsyningen på sin personlige mails. 
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Tilmeld nyhedsbreve og beskeder på: https://dataforsyningen.dk/user#subscriptions (du skal være logget 
ind med din bruger fra Kortforsyningen/Dataforsyningen) 
 
Har du brug for mere viden om webbruger og tjenestebruger på Datafordeleren kan du med fordel deltage 
på SDFE webinar 
Tirsdag den 11. maj 2021 klokken 14-15 via Skype Business 
 
Hvordan kommer du i gang med geodata på Datafordeleren? (Part 1: Brugere og Webservices) 
Læs mere og tilmeld dig her: https://datafordeler.dk/vejledning/webinarer/ 
  
Hvor når kan man søge efter data på dataforsyningen? 
Der arbejdes på snart at etablere et filtreringsfunktion, som det kendes fra Datafordelerens dataoversigt. 
Vi opdaterer løbende status for udviklingen af Dataforsyningen her: 
https://trello.com/b/BUTdrP4n/?menu=filter&filter=label:All 
 
Geokeys til matrikelkortet - hvad er planen med dem? 
Det er ikke afklaret endnu.  
  
Kunne man lave en samlet liste over alle datalag i  datafordeleren, med Url´'er så man kan downloade 
den samlet til copy paste 
Der er en samlet oversigt med URL’er til Datafordeleren i mapningstabellen, som findes her: 
https://kortforsyningen.dk/dataforsyningen/mapning 
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