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Produkter med ændringer

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

GeoEnviron brugerprogrammet anvender Microsoft .NET Framework version 4 minimum version 4.7.2

o

Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.2.1

GeoEnviron version 12.3.0 omfatter:


GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.3.0

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

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

o

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

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

%allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\19-3-1392-3__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:
o

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

o

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:


Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum
version 4.7.2

Integrationer


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

Nye versioner af integrationer:


DMA service 2.2.10937.1581 – kræver DB version 12.0.0



Jupiter service 2.7.10937.1581 – kræver DB version 12.3.0
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Generelle ændringer

GENERELLE ÆNDRINGER
Standardfunktionalitet
Søgning
Fokus bevares på lokaliteten når man ændrer størrelsen af programvinduet
Der er rettet den fejl, at øverste lokalitet i søgeresultatet fik fokus, når man
minimerede og maksimerede GeoEnviron programvinduet.
Lås placering af kviksøg-vindue
Kviksøg placering fungerer også, hvis man har sat noget andet end 1024 op i zoom.

Sager
Fokus bevares på sagen når man ændrer størrelsen af programvinduet
Der er rettet den fejl, at nyeste sag fik fokus, når man minimerede og maksimerede
GeoEnviron programvinduet.

Tilsyn
Opret aftale i Outlook sætter tilsynets varighed korrekt
Tilsynets varighed sættes korrekt, når man opretter aftale i Outlook via GeoEnviron.
En aftale på 2 timers varighed blev før booket som 2 timer og 2 minutter.
Kopier tilsynskommentarer fra valgfrit tilsyn med samme kontrolprogram
Ved klik på knappen ’Kopier kontrolpunkter ved at vælge et kontrolprogram’ og valg
af kontrolprogram kan der nu vælges et tidligere udført tilsyn med samme program
på lokaliteten, hvorfra kontrolpunkter og eventuelle kommentarer ønskes kopieret.

Print
Print - skærmbilleder
Funktionaliteten til at printe prædefinerede udskrivningsvalg virker atter som før.

Gem som
Gem som Excel12-fil
Eksporter data til fil via højrekliksmenuens Gem som... og vælg filtypen Excel12
(alle 4 typer).
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ÆNDRINGER I INTEGRATIONER
Integration – BBR
Integration – BBR Miljø Import
BBR-knap
BBR-knappen er synlig igen, og ved klik på knappen slås sagen op i BBR Kommune.
BBR-oplysninger
Under BBR oplysninger bliver tanke ikke længere vist to gange for visse lokaliteter.

Integration – Digital Post
Ny integration til Digital Post i byggesags- og miljømoduler er en tilkøbsmulighed,
der er udviklet til Odense Kommune.

Integration – DMA
Registrering af fremmede tjenesteydelser pr. virksomhed/landbrug i DMA
Som det er nu bliver fremmede tjenesteydelser, der er registreret i GeoEnviron
overført til DMA, men ikke talt med i tilsynsindberetningen i brugerbetalingsfeltet.
Tallene skal rettes op for 2019, og fremad.
En ny version af DMA servicen sammenlægger beløbene for brugerbetaling og
fremmede tjenesteydelser og indberetter dem i brugerbetalingsfeltet.
For kunder, som vi hoster GeoEnviron databasen for, vil vi gensende alle tidligere
overførte virksomheder og landbrug med brugerbetaling og/eller fremmede
tjenesteydelser i 2019 eller 2020.
For kunder, der selv hoster GeoEnviron databasen, har vi udarbejdet et script, som
I skal køre, når I har opgraderet til GeoEnviron 12.3 og DMA service 2.2. Dette
script får DMA servicen til at gensende alle tidligere overførte virksomheder og
landbrug med brugerbetaling og/eller fremmede tjenesteydelser i år eller forrige år
til DMA. Filen findes som et link nederst i denne artikel.
Offentliggørelsesskabeloner til DMA afgørelser
Til offentliggørelse af afgørelser kan bruges en skabelon. Man kan vælge filtyper,
der kan sendes til DMA, fx Afgørelse – Miljøgodkendelse.
Titel, Teaser og Tekst udfyldes ud fra skabelonen, når man vælger denne filtype på
en afgørelse og klikker Publicer for at overføre afgørelsen til DMA.
Offentliggørelsesskabelonen kan redigeres i stamdata - under menupunktet
Stamdata/Fælles stamdata/Sag og Journal - fanen Dokumenttyper - DMA.
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Det er muligt at bruge følgende tags til offentliggørelsesteksten:
Tag

Felt i GeoEnviron

#site_site_name;

Lokalitetsnavn

#site_site_address;

Feltet Adresse på lokaliteten

#adresse;

Officiel adresse sammenstillet af
vejnavn, husnr og husbogstav

#site_postal_codes_id;

Feltet Postnr på lokaliteten

#postal_codes_postal_codes_name;

Postdistrikt på lokaliteten

#act_date;

Dato for afgørelse

Udvidet fejlmeddelelse ved indberetning af afgørelse til DMA

Integration – ESDH
Genlæs data fra ESDH
Man får ikke en fejlbesked, når man opretter en ESDH-sag i virksomhedsmodulet,
højreklikker på musen og vælger menupunktet Genlæs data fra ESDH.
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ÆNDRINGER I MODULER
Modulerne Virksomhed og Landbrug
Miljørisikoscoring
GeoEnviron overgår til at beregne den enkelte virksomheds eller landbrugs samlede
risikoscore i stedet for som før at bruge Miljøstyrelsens risikoberegningskomponent.
EAN-nr overføres fra adresseregister til kontakt
Når man tilknytter en ny adresse eller vedligeholder en adresse på fanen Kontakter,
overføres EAN-nummer fra adresse til kontakt, så det ikke skal angives to steder.
Nyt bogmærke til lokalitetens Id - anvendt 2. gang
Der er indført et ekstra bogmærke til lokalitetens id - anvendt 2. gang: lokid_2
Bogmærket indsættes i en brevmaskeskabelon og anvendes fra dokumentfanen i
GE Virksomhed og GE Landbrug.
Tilsynskommentarer: Udskriv op til 65 linjer af kommentar til kontrolpunkt
Print-funktionen på fanen Tilsynskommentarer medtager op til 65 linjer, når der er
meget tekst i et kommentar-felt, hvis man vælger ’Udskriv uden zoom’.

CVR Indlæsning
Hvornår og af hvem er CVR-oplysninger sidst indlæst?
I CVR indlæsning vises nu dato, klokkeslæt og bruger for seneste CVR-indlæsning første gang, når en bruger trykker på 'start indlæsning af CVR-oplysninger':

Antal poster vises nederst i CVR indlæsning for overblik over datamængden.
Sammenligning af værdier i fælles felter i CVR og GeoEnviron for ændrede
Tekstfelter (adresse, navn m.m.) betragtes kun som ændrede, hvis der er ændret i
bogstaverne a-å eller tallene 0-9. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
Ændringer i udvalgte kolonner kan ignoreres. Klik på knappen "Ændrings kolonner"
øverst i CVR indlæsning og marker de kolonner, der skal ignoreres ændringer for.
Filtrering af indlæste CVR-oplysninger
Listen kan filtreres på fx virksomhedsform, hoved- og bibranche, så du kan
håndtere virksomheder og landbrug for sig og oprette virksomheder efter branche,
som ikke er i GeoEnviron i forvejen.
Listen begrænses til rækker der indeholder de tegn du taster ind i filtreringsboksen.
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Ændringer til dublet af produktionsenhed kan ikke overføres til GeoEnviron
Hvis der er findes flere lokaliteter med samme P-nummer, kan ændringer ikke
overføres til GeoEnviron, men fejlbeskeden var ikke sigende, hvorfor den er rettet.
Ønsket om at programmet skal kunne håndtere situationen er på prioriteringslisten.
Søgning i indlæste CVR-oplysninger
Knappen "Søg i CVR" åbner et vindue med mulighed for at søge i de indlæste CVRdata om virksomheder og produktionsenheder. Vinduet åbner nu i søgetilstand.
Klik på printerikonet i oversigtsvinduet for at få vist søgeresultatet i en rapport.
Eksporter data til fil via højrekliksmenuen Gem som... på rapportskærmbilledet - og
efterfølgende kan der vælges mange forskellige filtyper.
Oprettelse af CVR-lokalitet udenom branchefilter
Fra vinduet "Søg i CVR" kan en produktionsenhed oprettes som ny virksomhed/
landbrug i GeoEnviron, selv om branchekode/bibranchekode ikke er tilsynsrelevant.
Søg produktionsenheden fx på P-nr og klik på knappen "Opret i GeoEnviron". Inden
den oprettes, bliver man bedt om yderligere oplysninger om hovedaktivitet m.m.

GeoEnviron Kalender
Status på håndhævelse bliver vist på fanen DMA status/Håndhævelser
Samlet oversigt viser antal fejlede offentliggørelser af afgørelser til DMA
GeoEnviron Kalender -> DMA Status, oversigtsfanen viser, hvis en offentliggørelse
af en afgørelse er fejlet i overførsel til DMA.

Tilsyn Dashboard
Administrative tilsyn tæller ikke med i opfyldelse af årsmål
Der vises atter navn på de kampagnetilsyn, der indgår i tilsynsplanen
Klik på ’Kampagne 1 beskrivelse’ for at se navnet på kampagne 1-tilsynstypen, og
klik på ’Kampagne 2 beskrivelse’ for at se navnet på kampagne 2-tilsynstypen.
Udskrivning at faner med data om kategorier i dashboardet
Tastaturgenvejen Ctrl+P udskriver detailoplysninger om hver kategori på printer.
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Tilsynsarbejdsplanlægning
TAP medregner nye virksomheder
Ved oprettelse af en ny tilsynsplan, vises en liste af nye virksomheder (uden
basistilsyn, men aktiv og med en hovedaktivitet 1a, 1b eller 2), der giver mulighed
for at vinge de virksomheder af, der skal have basistilsyn inden dannelse af TAP.
Når TAP laver beregningen for tilsyn vil TAP som konsekvens justere i antallet af
prioriterede tilsyn, så der ikke kommer en overopfyldelse af målsætning
(henholdsvis 40 og 25 procent).
Nye virksomheder, som ikke har registreret en score, indgår i beregningerne som
om at de har score = 1.

Masseoprettelse af planlagte kampagnetilsyn uden risikoscore
Ved masseoprettelse af tilsyn tjekkes ikke længere for planlagte kampagnetilsyn på
landbrug/virksomheder uden risikoscore, så man undgår fejl af denne årsag.

Spildevand – Virksomhed
Plot graf med analyser
Der er indført et nyt graf-værktøj. Hvordan det fungerer bliver gennemgået her.
Ude i højre side i fanen Spildevand/Analyseoversigt er hver analyse udstyret med
en knap til graf-værktøjet
. Den analyse hvor knappen er blevet klikket på, vil
automatisk indlæses i grafværktøjet.
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Modulet Landbrug
Ny godkendelse/tilladelse af husdyrbrug: Anmeldelse kapitel 12
Med den nye Husdyrgødningsbekendtgørelse refererer anmeldelse af ændringer på
husdyrbrug nu til kapitel 12 og ikke, som tidligere, til kapitel 15.
Der er derfor tilføjet en ny kode i Stamdata -> Fælles stamdata -> Sag og Journal > Godkendelse/Tilladelse.
I kan oprette en sagstype og vælge koden anmeld_12 som godkendelse/tilladelse.
Forbedringer af faner til produktionsarealer
Ændringer i fanerne 'prod. areal - registreret' og 'prod. areal - tilladt':


Skriv mere tekst, op til 20 tegn, om et staldafsnit i feltet 'stald afsnit'



Tilføj en note til et produktionsareal – klik på



Angiv om et tilladt produktionsareal er taget i brug – i nyt afkrydsningsfelt

-knappen

Korrigeret DE-beregning ved brug af kopier-knap på fanen Tilladt
DE-beregningen for smågrise og slagtesvin korrigeres, når der er afvigende vægte,
ved brug af kopier-knap på fanen Tilladt, når fanen er tom.
Er beholderen i brug (ja/nej)?
Det fremgår med ja/nej, om en beholder er i brug eller ej. Når rækker ekspanderes,
kan du i linje 2 angive dato for, hvornår beholderen er taget ud af drift.
Det er muligt af lave opbevaringsaftaler for gødning på op til 999.999 m 3
Adskillelse af hovedaktiviteter for landbrug og virksomheder
I stamdata vises hovedaktiviteter pr. modul (landbrug/virksomhed):


For landbrug vises kun hovedaktiviteter for landbrug og fælles koder



For virksomhed vises hovedaktiviteter for virksomhed og fælles koder

Tilsynsrapport – Landbrug
Flere bogmærker til beholdere
Der er indført nye bogmærker til beholdere under emnet Opbevaringsanlæg.
Felterne til beholdere kan fordeles på 2 tabeller med hver sin bogmærkekæde. De
aktiveres for henholdsvis Beholdere (tabel 1) og Beholdere2 (tabel 2).
En superbruger skal gøre følgende for at kunne gøre brug af de nye bogmærker:
1. Aktivere de nye felter i Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn -> Tilsynsrapport
2. Tilføje en ny tabel i Word-skabeloner til tilsynsrapporter for landbrug
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3. Indsætte bogmærke til felt nr 1 i række 2 i den nye tabel i Word-skabelonen

Dyrehold (DE) -> Registreret og tilladt produktion
I tilsynsrapport sorteres registreret og tilladt produktion efter dyretype, staldtype.

Modulet Jordforurening DKJord
Indsæt sagsforløb
Det er atter muligt at indsætte flere sagsforløb efter hinanden og tilføje en matrikel
til et sagsforløb efter at have gemt.

Modulet Feltundersøgelse
Plot graf med analyser
Der er indført et nyt graf-værktøj. Hvordan det fungerer bliver gennemgået her.
Ude i højre side i fanen Analyser er hver analyse udstyret med en knap til grafværktøjet
. Den analyse hvor knappen er blevet klikket på, vil automatisk
indlæses i grafværktøjet, og feltundersøgelsen indlæses som prøvested.
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Modulet Vandindvinding
Plot graf med analyser
Der er indført et nyt graf-værktøj. Hvordan det fungerer bliver gennemgået her.
Ude i højre side i fanen Parametre er hver analyse udstyret med en knap til grafværktøjet
. Den analyse hvor knappen er blevet klikket på, vil automatisk
indlæses i grafværktøjet.

https://jira.geokon.dk/browse/UD-9419
Indvindingstilladelser vises kronologisk
Tilladelser vises kronologisk efter fra-dato uanset om de er tilbagekaldt eller ej.
Fuld tilladelsesdato vises med zoom forskellig fra 1024
Datoer på anlægstilladelser vises korrekt, når man har fokus i datofeltet, og zoom
er forskellig fra 1024 i personlig opsætning. Før blev kun vist eksempelvis 04-11og ikke 04-11-2019 med zoom = 1280 i personlig opsætning.
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Integration – Jupiter
Anlæg hvor første tal i Lok.id ikke er et kommunenummer kan indberettes
Advarsel før koordinater eventuelt slettes i Jupiter
Du advares, hvis du opdaterer et anlæg, der ikke har koordinater i GeoEnviron, om
at eventuelle koordinater i Jupiter vil blive slettet, så opdateringen kan annulleres.

Adresse-reference for adresse anvendt på flere anlæg kan slettes
Hvis en adresse er refereret af flere lokaliteter/anlæg, kan den ikke slettes i Jupiter,
men det er muligt at slette adresse-referencen til et anlæg i GeoEnviron og Jupiter.
Vælg ny kommune for anlæg ved eksport/import af vand
Intelligent kodeopslag på anlæg ved eksport/import af vand
Når man har valgt kommune i Eksport/import under Indberetning i Vandindvinding,
så begrænses man ikke længere til de anlæg, der starter med kommunenummeret.
Vælg et anlæg hurtigt og nemt ved at skrive fx =561 i anlægsfeltet og tryk på tabtasten, så vises en liste over alle anlæg med et lokalitets-id, der starter med 561.

Godkend Vandprøver
Afvisning af tidligere godkendte prøver
Der hentes også tidligere godkendte prøver. Angiv antal dage tilbage i tid, der skal
vises godkendte og afviste prøver for under Jupiter integration i fælles opsætning.
Hvis du afviser en eller flere tidligere godkendte prøver, får du denne besked:
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Du advares om at en allerede godkendt prøve er overført til GeoEnviron og skal
slettes manuelt. Du kan gå til prøven i prøvemodulet - klik på ikonet

.

Grundvands overskredne parametre med grænseværdi vises med rød skrift
Når man skal godkende grundvandsprøver i GeoEnviron, vises mængden med rød
skrift, hvor prøveresultatet overskrider grænseværdien.
Grundvandsprøve med overskridelse af grænseværdien 0 markeres med rødt kryds.

Rapporter
Rapporten 'Tilsyn med udløbne boringstilladelser'
Rapporten medtager udløbne tilladelser for boringer, der ikke har nogen kontakter
på det tilhørende anlæg.

Vandindvindingskalender
Dobbeltklik på opfølgning i kalender fører hen til fanen Opfølgning
Ved dobbeltklik på en opfølgning i Vandindvindingskalenderen eller GeoEnviron
Kalenderen ender man nu på fanen Opfølgning - ikke "Igangværende byggesager".
Manglende indberetninger til Jupiter af Boring - Vandmængder
Vandværkernes indberetninger kommer med på listen i vandindvindingskalenderen
over indberetninger af boringers vandmængder, der mangler at bliver overført.
Der er også fjernet en fejl, der opstod, hvis der var boringer med flere indtag.
Mulighed for sortering er indført i KPV – Kalenderoversigt
Sorter kontrolprogrammer i kommunen ved klik på kolonneoverskrift på fanen KPV i
vandindvindingskalenderen.
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Modulet Boring
Plot graf med analyser eller pejlinger
Der er indført et nyt graf-værktøj. Hvordan det fungerer bliver gennemgået her.
Ude i højre side i fanen Analyser er hver analyse udstyret med en knap til grafværktøjet
. Den analyse hvor knappen er blevet klikket på, vil automatisk
indlæses i grafværktøjet.

Ude i venstre side i fanen Boreteknik/Indtag er hvert indtag udstyret med en knap
til graf-værktøjet

. Boringen indlæses automatisk som prøvested i grafværktøjet.
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Ejerlav på boring
Ejerlav kan kun vælges i redigeringstilstand, ikke i søgetilstand.
Fuld tilladelsesdato vises med zoom forskellig fra 1024
Datoer på boringstilladelser vises korrekt, når man har fokus i datofeltet, og zoom
er forskellig fra 1024 i personlig opsætning. Før blev kun vist eksempelvis 04-11og ikke 04-11-2019 med zoom = 1280 i personlig opsætning.
Man kan slette boringstilladelse, der aldrig er overført til Jupiter

Integration – Jupiter
Søg boring i Jupiter viser, om boringen findes i GeoEnviron
Funktionen der sammenligner Jupiters DGU-nr og GeoEnvirons boringsnr er rettet,
så søg boring i Jupiter viser, om boringen findes i GeoEnviron.
Kommune for boring
Der vises nu den nye kommune boringen ligger i. Den gamle kommune vises ikke.
Import/opdatering af boring
Jupiter servicen udfylder feltet Indberettes ved import/synkronisering af boring.
Import af miljøboringer fra Jupiter
Boringen bliver oprettet som en vandboring ved import fra Jupiter. Der er fjernet en
begrænsning, som gjorde, at hvis man ændrede boringstypen, så kunne man ikke.
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Godkendelse af pejling
Når du godkender pejlinger, får du ikke længere denne fejlbesked: The EXECUTE
permission was denied on the object 'rp_sounding_ref_level'.
Overførsel af boringspåbud til Jupiter
Boringen skal være tilkoblet et anlæg for at der kan oprettes et boringspåbud. Det
tjekkes, at boring er tilkoblet anlæg, når man opretter boringspåbud (DIADEM).

Modulet Byggesag
Hent ejer(e) til fanen Kontakter
”Hent ejer(e)” sætter nuværende ejer(e) til tidligere ejer(e) og giver besked herom.

Byggesagsgebyr (GQ418001Q/G92-snitfladen) – Regningsdebitor
Sagsadresse er med i specifikationstekst på faktura og kreditnota
Adressen, hvor byggesagen har været, står også på regning til fx en boligforening.

Integration – WebLager
Mulighed for at gemme XML'en ved fejl i data fra WebLager
Når der er fejl i data, der modtages fra WebLager, kan man gemme de modtagne
data i en fil for undersøgelse.

Modulet Kemikalieinspektion
Flyt sag til anden lokalitet
Knappen 'Flyt sagen til en anden lokalitet' er genindført på fanen Sagsoversigt. Den
er synlig, hvis bruger har 'S.adm' rettighed i fælles stamdata om sagsbehandlere.
Brugere får ikke længere fejl ved åbning af modulet Kemikalieinspektion.
Fokus forbliver på nyoprettet sag efter genlæs data fra ESDH
Der er rettet en fejl, som opstod på den første sag, man oprettede på en lokalitet.
Problemet var, at når man havde tilføjet et dokument i F2 og herefter genlæste
data fra ESDH, så vises en anden sag/lokalitet i modulet.

Kemikalieinspektionskalender
Mulighed for sortering er indført i Kemikalieinspektionskalender
Sorter rækker ved klik på en kolonneoverskrift i Kemikalieinspektionskalender.

Rapporter
Sagsstatus medtages i rapporten Indkomne sager
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Ændringer i moduler

Modulet Lagerstyring
Mulighed for sortering er indført i oversigtsvinduet
Sorter rækker ved klik på en kolonneoverskrift i oversigtsvinduet efter søgning.

Modulet Deponi
Graf-værktøjet
Du kan se overskridelse af målte stoffers gældende grænseværdier i en graf.
Inde på graf-værktøjet vælges farve, linjetype og data (måling eller grænseværdi).
Du kan indsætte nye rækker, der viser linjer for et stofs gældende grænseværdi
(lav/middel/høj) på et prøvested/indtag.
Nye rækker indsættes ved at klikke på + ude i højre side af en allerede indsat linje.
Den nye linje kopierer den linje, der blev klikket på.
De valgte indstillinger kan gemmes som del af en grafpakke.
Angiv dato for grænseværditjek
Du kan angive datoen, der benyttes, når der trækkes en liste over overskridelser af
grænseværdier på fanen Grænseværditjek og i Deponi alarmoversigt.
Tjek af antal udførte analyser
Antalstjekket i Deponi alarmoversigt optælles som på fanen Antalstjek på deponiet.
Der tages højde for fra/til mdr., når tjekket køres for i år. Rækken vises først og
tælles med, når fristen for at aflevere analyser er overskredet. Indtil da mangler
der ift. kravene ikke analyser, og der skal derfor heller ikke udløses alarm. Dette er
indført både i Deponi alarmoversigt og på fanen Antalstjek på deponiet.
Man kan sortere på fanen Antalstjek ved klik på en kolonneoverskrift.
Slet koordinater
Man får ikke længere en advarsel om, at data mangler, når der slettes koordinater
for anlæg/deponier og deponeringsenheder.

Rapporter
Rapporten Detektionsgrænseværdi
En ny rapport viser detektionsgrænseværdier for henholdsvis prøver og prøvetyper,
så man kan finde de anlæg, hvor der er overskridelser.
Man kan hente data i en periode for alle deponier eller filtrere på et enkelt deponi,
et indtag/prøvested eller en parameter.
Når rapporten gemmes som favorit, vises Deponi som ’emne’ på favoritsiden.

- 19 -

