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Produkter med ændringer

PRODUKTER MED ÆNDRINGER
GeoEnviron
Man kan ikke længere kan opgradere GeoEnviron uden forudgående afinstallation.


GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET Framework version 4 minimum version 4.6.1



Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 11.4.0

GeoEnviron version 11.5.0 omfatter:


GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 11.5.0

Disse programmer skal whitelistes i anti-virus (for alle kunder):


%programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\GEWebViewer.exe



%programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\CefSharp.BrowserSubprocess.exe

Følgende processer skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo):


%allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\18-9-1321__enus__Default__AnyCpu__0\xvm.exe



%allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\18-10-1321__enus__Default__AnyCpu__0\xvm.exe

Hvis der er problemer med at åbne GeoEnviron KORT eller Beskedcenter (via knap i
venstre-panelet), skal det tjekkes:


At applikation må tilgå https://map.geokon.dk (port 443)



At applikation må tilgå https://besked.geoenviron.dk (port 443)

Hvis der er problemer med at få vist GeoEnviron KORT (vinduet vises men uden
indhold) eller Beskedcenter, skal der tjekkes at:
o

Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum
version 4.6.1

Integrationer
o

Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum
version 4.7.2

Nye versioner af integrationer:


DKJord service 8.3.0.1 – kræver DB version 10.4.0



Jupiter (Vandindvinding) service 2.4.8425.1302 – kræver DB version 11.5.0
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Web-løsninger
Nye versioner af web-løsninger:


Rotteanmeldelse 3.4.4 – kræver DB version 11.1.0



Rottebekæmpelse 3.4.4 – kræver DB version 11.1.0
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Generelle ændringer

GENERELLE ÆNDRINGER
Oversigter
Tilsyn Dashboard
Dashboard viser tilsyn med alle relevante virksomheder/landbrug
Fejlrettelse er udført, så fanen Dashboard viser grafer og data for ALLE kategori 1a
og 1b, kategori 2 virksomheder/landbrug samt kampagne 1 og 2-tilsyn.
Før vistes kun årets planlagte og udførte tilsyn for lokalitetstypen VIRK eller LAND.
Ny kolonne 'DMA Virksomhedstype navn' ved siden af Hovedaktivitet
Der er indført 'DMA-virksomhedstype navn' jf. listen med mapning til GE
indberetningskategori i virksomheds stamdata på fanen Indberet.kategori - DMA.
'DMA Virksomhedstype navn' er tilføjet som filteropsætning.

Tilsynsarbejdsplanlægning
Sagsbehandlere med markering af TAP kan se tilsynsarbejdsplanlægning
Sagsbehandlere vil gerne kunne planlægningsoversigten (TAP), så de kan komme
med feedback på listen, inden den låses fast.
I sagsbehandlerlisten er der indført et nyt afkrydsningsfelt TAP, som kan benyttes
af superbrugere til at styre hvem der kan se tilsynsarbejdsplanlægningen, uden at
de får adgang til udvidet funktionalitet i visse moduler via S.adm-rettigheder.
Som konsekvens heraf reduceres funktionalitet for sagsbehandlere med markering i
feltet S.adm, der tidligere gav samme adgang til tilsynsarbejdsplanlægning.
Ny kolonne 'DMA Virksomhedstype navn' ved siden af Hovedaktivitet
Der er indført 'DMA-virksomhedstype navn' jf. listen med mapning til GE
indberetningskategori i virksomheds stamdata på fanen Indberet.kategori - DMA.

Vandindvindingskalender
Manglende indberetninger til Jupiter
Vandindvindingskalenderen viser oplysninger om:


Forsyningsfordeling for vandværker, der ikke er indberettet til Jupiter



Import/eksport af vandmængder, der ikke er indberettet til Jupiter
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Ændringer i moduler

ÆNDRINGER I MODULER
Modulerne Virksomhed og Landbrug
Adskillelse af hovedaktiviteter mellem virksomheder og landbrug
Du bliver præsenteret for en relevant hovedaktivitetskodeliste i forhold til modulet
du arbejder i, når du opretter en ny virksomhed/nyt landbrug for at spare tid på at
finde den rette hovedaktivitetskode.
Der er tilføjet et nyt felt Modul i stamdata på listen over hovedaktiviteter, hvor der
kan vælges mellem værdierne Landbrug, Virksomhed og Fælles.
Koder med værdien Landbrug kan kun anvendes i landbrugsmodulet, og koder med
værdien Virksomhed kan kun anvendes i virksomhedsmodulet. Koder med værdien
Fælles kan anvendes i begge moduler.
Opdatering af rapporten Tilsynsindberetning
I kan sammenligne tal, der fremgår af indberetningen på DMA, med denne rapport:
Rapporter -> Tilsyn og sager -> Tilsynsindberetning
Året og perioden starter med indeværende år, når man åbner rapporten.
I denne rapport kan udtrækkes oplysninger om brugerbetaling fra virksomheder og
landbrug, hvor opkrævningsperioden er baseret på fra/til-dato fremfor uger.
Der er indført opdeling på DMA-indberetningskategori jf. listen med mapning til GE
indberetningskategori i virksomheds stamdata på fanen Indberet.kategori - DMA.

Fanen 'Godkendte virksomheder / landbrug' samler to faner i én:


Antal sager henter data fra fanen Afgørelser, under fanen DMA afgørelser.
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Antal sager er opdelt i to kolonner: DMA afgørelser og DMA revurderinger.



DMA afgørelser: antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse
af krav (omfatter afgørelsestype koderne RA000001, RA000002, RA000005,
RA000006, RA000007 og RA000015).



DMA revurderinger omfatter afgørelsestype kode RA000003.



Der anvendes dato for afgørelse som udvælgelseskriterie.

Fanen Tilsynsindsats har to nye kolonner til opstartstilsyn og relateret tilsyn.
Fanen Reaktioner har to nye kolonner til selvhjælpshandlinger (persondataloven) og
politianmeldelser (persondataloven). Kolonnen 'Påbud efter MBL § 41b' er fjernet.

Modulet Landbrug
På fanen Beholder vises atter seneste kontroldato fra fanen Kontrol
Visningsfeltet Kontrol.dato kan kun ses, når du har ekspandereret rækkerne.

Modulet Tidsregistrering
Opkrævningsperioden for brugerbetaling er ændret fra uger til datoer
I disse rapporter kan udtrækkes oplysninger om brugerbetaling fra virksomheder og
landbrug, hvor opkrævningsperioden er baseret på fra/til-dato fremfor uger:
Rapporter -> Tilsyn og sager ->


Tilsynsindberetning

Rapporter -> Tidsregistrering ->


Projekter (Aktivitet)



Fakturagrundlag



Årets brugerbetaling



Specificeret brugerbetaling

Fakturadato sættes eller fjernes i rapporten Fakturagrundlag. At sætte fakturadato
er uforandret, men når man vil fjerne en faktureringsdato får man en liste over de
perioder hvor man har sat fakturadatoen, så man kan vælge en eller flere af disse.

Miljøgebyr (GE550010Q/G19-snitfladen) – Debitor
Opkrævningsperioden for brugerbetaling er ændret fra uger til datoer
Der kan udtrækkes oplysninger om brugerbetaling fra virksomheder og landbrug til
økonomisystem, hvor opkrævningsperioden er baseret på fra/til-dato fremfor uger.
Det betyder, at der kan opkræves miljøgebyr fra de virksomheder m.v., hvor der er
brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1.
november i det indeværende år, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.
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Miljøgebyr (GQ418001Q/G92-snitfladen) – Regningsdebitor/Prisme
Opkrævningsperioden for brugerbetaling er ændret fra uger til datoer
Der kan udtrækkes oplysninger om brugerbetaling fra virksomheder og landbrug til
økonomisystem, hvor opkrævningsperioden er baseret på fra/til-dato fremfor uger.
Det betyder, at der kan opkræves miljøgebyr fra de virksomheder m.v., hvor der er
brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1.
november i det indeværende år, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Modulet Vandindvinding
Der spørges ikke om data i et ikke-Jupiter felt skal sendes til Jupiter
Afdelinger kan adskilles mellem moduler
Der er tilføjet modulkode, så afdelinger kan gøres modulspecifikke
vandindvinding i Stamdata -> Fælles stamdata -> Sag & Journal -> Afdeling.

for

Integration – Jupiter
Låsning af adresse for indberetter der er integreret med Jupiter
Knappen 'Vedligehold adresse' kan ikke aktiveres på fanen Adresser for adresser,
hvis adresserollen er indberetter, og denne er integreret med Jupiter.
Jupiter sender kvitteringer ud til indberetterens e-mailadresse, men denne funktion
udløses kun, hvis der er tale om en nyoprettet adressepost. I må altså oprette en
ny adressepost med den nye e-mailadresse i stedet for at ændre i en gammel.
Advarsel til bruger ved slet adresse der er integreret med Jupiter
En advarsel vises, når man forsøger at slette en adresse, der er overført til Jupiter.
Man kan svare nej til sletning. Svarer man ja, slettes adressen både i GE og Jupiter.
Overførsel af vandværks forsyningsfordeling til Jupiter
Et vandværks forsyningsfordeling kan indberettes til Jupiter.
Oplysninger om årets forsyningsfordeling findes på fanen Indberetning/Værker.
For data der indberettes via web-løsning skal sagsbehandleren markere data som
"modtaget" før de bliver indberettet til Jupiter, når data gemmes i GeoEnviron.
'Rettet af' viser initialer på den sagsbehandler, som senest har ændret
anlægget
I GeoEnviron 11.4.0 stod JP_srv, som den der senest havde ændret anlægget.
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Modulet Boring
Integration – Jupiter
Import af boringsdata fra Jupiter
Boringer og boringsdata kan importeres fra Jupiter til GeoEnviron via en ny knap.
Knappen Sync. boring med Jupiter / Søg boring i Jupiter skifter tekst afhængig af,
om en boring som allerede findes i GeoEnviron er hentet frem eller ej.
Med knappen Sync. boring med Jupiter er det muligt at supplere eksisterende data
om en boring som allerede findes i GeoEnviron med Jupiterdata.
Med knappen Søg boring i Jupiter er det muligt at indlægge alle data om én eller
flere boringer på en gang fra Jupiter til GeoEnviron.
Boringen bliver ikke automatisk tilknyttet et anlæg i GeoEnviron.
Boringen bliver automatisk oprettet som en vandboring. Man kan manuelt ændre
boringstypen til miljøundersøgelse eller geoteknisk boring, om nødvendigt.
Jupiter servicen importerer en borings boredata, koordinater, pejlemålingspunkter,
lithologi, dannelsesmiljø, klimatostratigrafi, kronostratigrafi, biostratigrafi, indtag,
stammer, filtre, foringer, boredimensioner, boremetoder, gruskastning, pakning,
grundvandsprøver og analyser til GeoEnviron.
Jupiter servicen importerer ikke pejlinger, tilladelser og tilkoblinger til GeoEnviron.
Jupiterdata om boring, boredata og koordinater vises, når der højreklikkes på en
boring og vælges Vis Jupiterdata. Der kan også vises Jupiterdata om indtag,
stammer, filtre, foringer, boredimensioner, boremetoder, gruskastning og pakning.
Opret én eller flere boringer
Denne funktionalitet bruges hvis man ønsker at oprette en enkelt boring ad gangen
eller flere boringer på en gang.


Knappen Søg boring i Jupiter er synlig, når modulet er i søgetilstand.



Hvis man søger en boring, og kender dens DGU-nr, kan man indtaste det
med eventuelle foranstillede mellemrum i feltet Boringsnr/DGU-nr.
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Når man trykker på Søg-knappen kommer boringen op i et vindue, der viser
information fra Jupiter, og om boringen findes i GeoEnviron.



Hvis boringen ikke findes i GeoEnviron, kan den oprettes ved at markere
den i listen, klikke på knappen Overfør, og al information om boringen bliver
oprettet i GeoEnviron.



Man kan også indtaste den første del af DGU-nr med eventuelle foranstillede
mellemrum i feltet Boringsnr/DGU-nr.



Når man trykker på Søg-knappen kommer alle boringer op i et vindue.



Hvis man holder CTRL inde, kan man markere flere boringer i listen, der ikke
findes i GE, og ved klik på Overfør bliver de valgte boringer oprettet i GE.



Hvis man indtaster et konkret atlasblad i feltet Boringsnr/DGU-nr og trykker
på Søg, kan det give flere boringer end det er muligt at hente på én gang.
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Synkroniser en boring med Jupiter
Denne funktionalitet bruges, hvis man ønsker at synkronisere oplysninger om en
boring i GeoEnviron med Jupiterdata.


Knappen Sync. boring med Jupiter er synlig, når en boring som allerede
findes i GeoEnviron er hentet frem i boringsmodulet.



Ved klik på knappen bliver boringen i GeoEnviron synkroniseret med Jupiter.

Modulet Rotter
Integration – Rottehullet
Uafsluttede anmeldelser som ikke er sendt til Rottehullet kan slettes
Når besøgene er slettet, er der mulighed for at slette en uafsluttet anmeldelse, der
endnu ikke er overført til Rottehullet.

Modulet Byggesag
Integration – Digital Post - Byggesag
Feltet 'Tilmeldt DPost' vises atter på fanen Kontakter
Markering i feltet angiver, at kontakten er tilmeldt Digital Post.

Modulet Kemikalieinspektion
Genlæs data om lokalitet med kemikalieinspektion
Fejlrettelse er udført, så når man klikker F5, får man ikke længere beskeden: Value
required for this item.
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