
GE SERVICE Rottehullet Installationsvejledning 
 

- 1 - 
 

Installationsvejledning til GeoEnviron Service RotteHullet 

Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet 

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron 

og den fællesoffentlige rottedatabase (Rottehullet). 

Servicen henter data (metadata) fra en snitflade udviklet af Danmarks Miljøportal 

og opretter dem i GeoEnviron databasen - GeoEnvirons database sender desuden 

data til Rottehullet.  

Systemoversigt og -krav 

Inden serverprogrammet installeres skal man sikre sig at serveren, hvor servicen 

skal installeres, overholder de krav som er skitseret nedenfor. OBS: servicen vil 

ikke fungere korrekt, hvis serveren ikke overholder de beskrevne krav. 

System-oversigt:  
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Krav til GeoEnviron Service RotteHullet:  
 
Hvis det ønskes kan SQL-server og ”GeoEnviron Service RotteHullet” installeres på samme server.  

 
 Windows Server 2008 R2 eller nyere 
 2 kerner (flere anbefales hvis serveren har andre funktioner) 
 4 GB (mere anbefales hvis serveren har andre funktioner) 

 .NET 3.5 SP1 og 4.5 

 
1. En databasebruger med navnet GERH der har skrive/læse rettigheder på 

samtlige tabeller i GeoEnviron-databasen 

2. Et certifikat fra Danmarks Miljøportal med adgang til webservice for 

Rottehullet (se mere om dette sidst i denne vejledning) 

3. Et certifikat fra Danmarks Miljøportal med adgang til webservice for Security 

Token (se mere om dette sidst i denne vejledning) 

4. Brugerlogin fra Danmarks Miljøportal med adgang til at indtaste og redigere 

data i Rottehullet (miljoe_rottedata_administrationsdata_skriv_kom) 

 
Før servicen installeres eller opgraderes: 

 
1. Opgradér GeoEnviron brugerprogrammet til den krævede version - via msi-

pakken GeoEnviron DK X.X.X.msi. (minimum 8.8.1) 

2. Opgradér GeoEnviron databasen til den krævede version ved at køre import-

kommandofilen patch_GeoEnv_X_XX_DK.cmf i Import/Eksport vinduet. 

3. Opgradér GE WEB Rottebekæmpelse til den krævede version (minimum 

2.7.0). Se mere information om installation her. 

 
Installationen af serverprogrammet: 

For opgradering af eksisterende version se vejledning i næste afsnit 
 

1. På serveren hvor GeoEnviron Service RotteHullet skal køres skal der 

installeres et certifikat der giver adgang til Rottehullet og et certifikat der 

giver adgang til Security Token Webservice (se guide til dette sidst i 

vejledningen). Dette skal kun gennemføres i tilfælde af, at certifikatet ikke 

allerede er installeret eller det er udløbet. 

2. Installer den nyeste version af servicen via msi-pakken GeoEnviron 

Service RotteHullet X.X.X.X.msi. 

http://www.geokondata.dk/WebInstallation.pdf
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3. Indtast disse parametre til GeoEnviron under installationen af servicen: 

 
 

4. I GeoEnviron-programmet under vinduet ”Systemopsætning” skal den sidste 

del af opsætningen af servicen foretages. 

For at se denne fane skal man åbne GeoEnviron programmet, logge på med 

administrator-login og vælge menupunktet: 'System Adm.|Opsætning| 

Systemopsætning. 

Her skal information om kommune og certifikat indtastes (husk at gemme 

ændringerne).  

 

Serienummeret på webservice-certifikatet findes ved at gå ind under 

”Microsoft Management Console” på serveren og dobbeltklikke på 

certifikatet og vælge ”Detaljer”. 
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5. Start servicen GeoEnviron Service RotteHullet i Tjenester i Kontrolpanel. 

6. Servicen tjekker, om der er adgang til alle nødvendige komponenter, samt 

om GeoEnviron databaseversionen er opdateret. I Windows event loggen (se 

GeokonEventLog som er placeret under ”Applications and services”) 

opdaterer systemet status på, om servicen kan køre korrekt. 

 

 

Opgradering af serverprogrammet 

1. Stands og fjern en eventuel eksisterende version af GeoEnviron Service 

RotteHullet. Stands servicen i ”Tjenester” i Kontrolpanel (på serveren). 

Fjern servicen med ”Fjern programmer” i Kontrolpanel. 

2. Installer den nyeste version af servicen via msi-pakken GeoEnviron 

Service RotteHullet X.X.X.X.msi. 

3. Start servicen GeoEnviron Service RotteHullet i ”Tjenester” i 

Kontrolpanel. 

4. Kontrollér om servicen kører korrekt ved at kigge i Windows event loggen (i 

GeokonEventLog som er placeret under ”Applications and services”). 
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Udstedelse og installation af certifikat 

De to certifikater (Webservice- og ”Security Token”-certifikat) der benyttes til at få adgang til 

Rottehullet er ens for alle kommuner, da adgangen til kommunens del af Rottehullet bestemmes ud 

fra CVR-nummer og login’et til Danmarks Miljøportal. 

Udstedelse/rekvirering 

Certifikaterne fremskaffes ved at kontakte Geokon A/S. 

Installation 

Certifikaterne installeres på serveren, hvor servicen skal køre, dette gøres i 

følgende steps: 

1. Filen med certifikatet uploades til serveren så det kan bruges herfra 

2. Certifikatet indlæses i Local Machine store 

3. Denne åbnes med følgende guide: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms788967(v=vs.110).aspx  

4. Ekspander certificates og personal 

5. Højre klik på personal og vælg All Tasks-> Import... 

6. Udvælg fil og tast password (Certificate store bør være automatisk 

udfyldt). 

 

Slutresultatet bør nu se ud som følger: 

 

Dog med den undtagelse at det er produktions certifikat, der er indlæst og 

ikke et test/demo certifikat som vist. 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms788967(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms788967(v=vs.110).aspx

