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Installationsvejledning til GeoEnviron Import fra BBR Service 

Ny udgave af GE Import af adgangsadresser fra E&M/LOIS service (9.0.0). 

Denne udgave kræver ny udgave af E&M (Cognito Local) eller ny udgave af LOIS. 

Gamle udgaver af E&M/LOIS understøttes altså IKKE af den nye udgave af servicen! 

KMD har lanceret en ny version af deres Ejendoms- og Miljødatabase (ql5130pd) 

med navnet KMD Cognito Local. LIFA har frigivet en ny version af LOIS databasen. 

Det angives i systemopsætning, at ny E&M/LOIS database benyttes. Gruppe: E&M 

databasen, Overskrift: Ny E&M database. Hvis værdien sættes til ja, betyder det, at 

ny E&M database benyttes. 

Den nye version af servicen udfører de samme opgaver som før: 

 Servicen indlæser adgangsadresser fra det ejendomsregister (E&M eller LOIS), 

der er tilknyttet GeoEnviron. 

 Herfra kan de hentes ved kviksøgning af adresse i modulet Rotter og i web-

løsningen Jordflytning. 

 Servicen opretter alle ejendomme i landzone og landejendomme i byzone, som 
ikke findes i modulet Rotter. 

 Servicen opretter vejkoder, hvis de ikke er i kommunens vejkodetabel. 

 

Installationen af serverprogrammet består af følgende dele: 

1. Opgrader GeoEnviron brugerprogrammet til version 9.2.0 via msi-pakken 

GeoEnviron DK 9.2.0.msi. 

2. Opgrader GeoEnviron databasen til version 9.2.0 ved at køre import-

kommandofilen patch_GeoEnv_9_20_DK.cmf i Import/Eksport vinduet. 

3. Som standard kører servicen én gang i døgnet fra kl. 01:00. Det skal times i 

forhold til opdatering af ejendomsregisteret tilknyttet GE (E&M eller LOIS). 

Parameter Indtast 

runeveryseconds 
Hvor mange sekunder, der skal være fra at servicen starter på at udføre 
arbejdet, til den starter næste gang.  
Fx 86400 sekunder angiver, at servicen starter hver 24. time.  

runaftertime 
Det tidligste klokkeslæt servicen må påbegynde en proces.  
Fx '01:00' angiver, at processen ikke kan starte før klokken et om natten. 

 

4. Opret servicens bruger med sammenknytning til minimum databaserolle 

EmdbGroupOne (E&M database) eller dbreader (LOIS database). 
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5. Angiv servicens login til ejendomsregisteret i menuen 'System Adm.| 

Opsætning|Serverprogrammer' på fanen 'BBR Import' i GeoEnviron: 

Ejendomsregister 
adgangskontrol 

Indtast 

Integreret login 
Markerer om serverprogrammet benytter integreret login mod det 
ejendomsregister, der er tilknyttet GE (1:Ja, 0:Nej). 

Bruger-id Serverprogrammets login til det ejendomsregister, der er tilknyttet GE 

Kodeord Serverprogrammets kodeord til det ejendomsregister, der er tilknyttet GE 

 

6. Servicen benytter opsætningsparametre til det ejendomsregister, der er 

angivet under fælles opsætningsparametre i GeoEnviron: 

Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse 

E&M 
databasen 

Database 
opkobling 

MS2008 Angivelse af databaseopkoblingen til det 
ejendomsregister, der er tilknyttet GE, for 
modulerne Rotter og Byggesag samt for 
serverprogrammet ’Import fra BBR’. 

E&M 
databasen 

Database 
parameter 

disablebind = 1 Bør ikke ændres!! Nødvendig parameter. Benyttes 
ved opkoblingen til det ejendomsregister, der er 
tilknyttet GE. 

E&M 
databasen 

Kommunenr. 269 Kommunenr. (3 cifre) ved opslag i det ejendoms-
register, der er tilknyttet GE. Evt. flere numre 
adskilt med komma. 

E&M 
databasen 

Navn på 
database 

ql5130pd Navn på det ejendomsregister der er tilknyttet GE 
ved opkobling via modulerne Rotter og Byggesag 
samt via serverprogrammet ’Import fra BBR’. 

E&M 
databasen 

Servernavn servernavn Navn på server, hvor det ejendomsregister, der er 
tilknyttet GE, findes. 

E&M 
databasen 

Ny E&M 
database 

ja Ny E&M/LOIS database benyttes 

 

7. Stands og fjern en eventuel eksisterende version af servicen GeoEnviron – 

Import fra BBR. Stands servicen i Tjenester i Kontrolpanel. Fjern servicen 

med 'Fjern programmer' i Kontrolpanel. 

8. Installer servicen via msi-pakken GeoEnviron - Import fra BBR 

9.0.0.1.msi. 

9. Indtast disse parametre til GeoEnviron under installationen af servicen: 

Property Indtast 

GeoEnvServer Navn på server, hvor GeoEnviron databasen findes 

GeoEnvDatabase Navn på GeoEnviron databasen 

GeoEnvUserID Bruger-id til GeoEnviron login (administrator-login) 

GeoEnvPassword Kodeord til GeoEnviron login 

GeoEnvDBMS DBMS til GeoEnviron databasen (MS2008 eller MS2005) 

 

10. Start servicen GeoEnviron – Import fra BBR i Tjenester i Kontrolpanel. 

11. Overvåg servicen i GeoEnviron med menupunktet 'System Adm.|Opsætning| 

Overvåg serverprogrammer'.  

12. Om nødvendigt, kan servicen også startes manuelt i GeoEnviron med 

knappen 'Start Service' i 'Overvåg serverprogrammer'. 


