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GeoEnviron DK 8.1.0 DKJord Service 

Service til integration mellem GeoEnviron og DKJord 
 

 Anvendes til udveksling af data med Miljøportalens DKJord database 

 Data, der er indberettet af regionerne, kan downloades af kommunerne 

 Kommunikationen med DMP DKJord sker automatisk ved at hente flere lokaliteter ad gangen 

 Al kommunikation er server til server baseret, og kan foregå flere gange i døgnet 

Forudsætninger 
 

Klienten og database skal være opgraderet til version 8.1.0 eller en senere version. 

Hvis man allerede har oprettet data i jordforureningsmodulets stamdata-tabeller, skal det afklares, om 

disse data ønskes bevaret. Data skal konverteres. NB! Dette gælder kun for en ny installation af DKJord. 

Alle filer, der har med DKJord med hensyn til oprettelse af tabeller og data, er med i patch for version 8.0.0 

og fremefter. 

Kun brugeren import kan slette en lokalitet og dens underordnede data i modulet ”Jordforurening DKJord”, 

når der er åbnet for brug af denne funktion ved at indlæse filen programsetup_#import.dat i version 7.4.0 

eller en senere version. NB! Dette er kun relevant for regioner. 

Dette dokument beskriver installation af programmer og opsætning af DKJord til GeoEnviron Integrationen. 

DKJord Integration Service Installation 
 

Servicen skal installeres på en server, som regionen eller kommunen stiller til rådighed. Serveren skal kunne 

få forbindelse til regionen eller kommunens (GeoEnviron) databaseserver. 

 
1. Vælg msi-pakken GeoEnviron - Service - DKJord 8.1.0.2.msi Denne version af servicen kører ADFS 

V2 mod Miljøportalen/DKJord. 
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Tryk på ”Next”.  
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2. Indtast ovenstående.  

Property Indtast  

GEOENVSERVER Servernavn til GeoEnviron databaseserveren 

GEOENVDATABASE Database navn til GeoEnviron databasen 

GEOENVUSERID Brugerid til GeoEnviron databasen 

GEOENVPASSWORD Kodeord til GeoEnviron-database 

GEOENVDBMS DBMS til GeoEnviron-database 

 

Læg mærke til, at det er userid og password til GeoEnviron-databasen, der skal indtastes.  

Userid og password til Miljøportalen indtastes i GeoEnviron under System Adm.-Opsætning-

Serverprogrammer fanebladet ’Integration med DKJord’, se senere. 

Herefter trykkes på Next. 

 

Tryk på Install. 
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. 

Tryk på Finish. 

 

 

Så er installationen af serveren færdig. 

Under Services (Kontrolpanel\Alle elementer i Kontrolpanel\Administration\Tjenester) i Windows på 

serveren vil man kunne finde serverapplikationen med navnet ’GeoEnviron - Overforsel af data DKJord Ver 

2’, og man vil kunne starte og stoppe denne her. Servicen er sat til at starte automatisk. Den skal dog 

startes ved tryk på Start i Servicevinduet efter installationen. Automatisk betyder, at den starter af sig selv, 

hvis serveren, servicen ligger på, genstartes af en eller anden årsag. Hvis dette ikke ønskes, højreklikkes på 

servicen i servicevinduet, og manuelt vælges. 

Hvis man har behov for at ændre nogle af de indtastede oplysninger omkring GeoEnviron-database mv. 

efterfølgende, kan det gøres i Registry på serveren. Oplysningerne ligger i 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\GeoSrv_DKJord2 

Hvis servicen ikke kommer i gang med det samme, er det sandsynligvis fordi, der mangler oplysninger for 

servicen i to tabeller i GeoEnviron – srv_queue og srv_tasktype. Geokon er behjælpelig med at klare dette 

udestående, hvis det skulle opstå. 
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Opsætning i GeoEnviron 
 

1. Vælg System Adm. -> Opsætning -> Serverprogrammer fanebladet ’Integration med DKJord’ Vælg 

fanen Integration med DKJord 

 

2. Indtast brugerid og kodeord. Brugerid og kodeord skal rekvireres fra DKJord 

3. Indtast interval for hvor ofte dataudvekslingen skal ske 

4. Indtast tidspunkt for hvornår dataudvekslingen skal ske. Dvs. at hvis der vælges Tidspunkt kl. 06:20 

og Interval 24:00 vil servicen starte hver dag kl. 06:20 

5. Kommunenummer eller regionsnummer skal indtastes 

6. Medtag fra GIS udfyldes hvis man ønsker at modtage GIS data (gælder kun ved Import fra DKJord) 

7. Vælg Gem som filer hvis GIS-flader skal gemmes som filer. De bliver gemt på C:\temp på serveren 

hvis der ikke er angivet andet i feltet Folder med GIS filer 

8. Sti til skabelon for filnavn indtastes 

9. Hvis der skal oprettes en log med XML-filer afkrydses feltet. Vær dog opmærksom på at det meget 

hurtigt fylder op på serveren. Det tilrådes kun at koble det til når det er nødvendigt at se i logfilen 

10. Indtast sti og skabelon til punkt 10. 
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Prod eller test på Miljøportalen  

Der skal køres en 8.1 databasepatch for at få de rigtige data ind i GeoEnviron-

databasen, før nedenstående kan benyttes. 

 

I masseoverførselsvinduet på GeoEnviron kan det angives med et hak, at man vil køre test. Denne værdi vil 

da også gælde for servicen. 
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I fælles opsætning kan man angive med 1, ja eller true, at man vil køre mod Testdatabasen på 

Miljøportalen. Værdien vil blive læst af servicen. Hvis man vil køre mod Proddatabasen på Miljøportalen 

skal feltet udfyldes med nej eller forblive blankt. 
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Monitor/overvågning af Servicen 
I GeoEnviron vælges System Adm. -> Opsætning -> Overvågning af serverprogrammer 

Der logges på som til GeoEnviron. 

 

Hvis der trykkes på  , vil servicen gå i gang med det samme. Det forudsætter, at Servicen er startet på 

den server, hvor servicen er installeret. Så det knappen skal benyttes til, er altså at starte overførslen 

mellem GeoEnviron og DKJord med det samme, i stedet for at vente til det tidspunkt, man har angivet i 

GeoEnviron. 

Den grønne bjælke viser, at serverapplikationen kører – også selv om den måske ikke lige i øjeblikket 

overfører data – jf. intervallet i ”Start hver”, som svarer til det interval, man har sat op i fanebladet i 

GeoEnviron. 

Hvis bjælken er rød betyder det at servicen ikke kører. Servicen skal genstartes på serveren, hvor den er 

installeret. 
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Hvis der trykkes på vil man kunne få en liste, som denne: 

 

Man vil også kunne trække lister i GeoEnviron under  
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