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PRODUKTER MED ÆNDRINGER 

GeoEnviron 

Nye tjekpunkter i forhold til forrige release af GeoEnviron: 

o Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.7.0 

GeoEnviron version 12.7.4 omfatter: 

• GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.7.4 

Generelle tjekpunkter, der også fandtes til forrige release af GeoEnviron: 

 GeoEnviron brugerprogram anvender Microsoft .NET Framework version 4 - 

minimum version 4.7.2 

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 
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GENERELLE ÆNDRINGER 

Standardfunktionalitet 

Favoritsiden 

Seneste viste sager 

Der er rettet i den nye logik, som opdaterer, hvilke sager en bruger har kigget på.  

Hvis en bruger kun kiggede på en sag, men ikke lavede nogen ændringer i sagen, 

låste brugeren den tabel, der indeholder de seneste sager en bruger har kigget på, 

så andre brugere måtte vente. Nu bliver tabellen frigivet med det samme. 

Tabellen blev låst, når en bruger kiggede på en sag i disse moduler:  

• Byggesag 

• Landbrug 

• Virksomhed 

• Vandindvinding 

Dokumenter 

Opret et nyt dokument via træk og slip 

Dokumentfiler kan igen trækkes til dokumentfanen fx fra skrivebordet og gemmes. 

 

ÆNDRINGER I INTEGRATIONER 

Integration – Byg og Miljø 

Byg og Miljø Forkontor 

Opret ansøgning som sag i Byg og Miljø Forkontor 

Der er ændret i oprettelse af en sag fra 'Byg og Miljø Forkontor'. Nu gemmes først 

alle indsættelser i tabeller, og bagefter gemmes dokumenterne på fællesdrev. 

Hvis en bruger i forkontoret oprettede en sag med mange og store dokumenter, så 

det tog flere minutter, låste brugeren den tabel, der indeholder sager - og andre 

brugere måtte vente, hvis de brugte byggesag to do-listen, GeoEnviron kalenderen, 

rapporter eller selv var i gang med at oprette sager fra BOM. Nu bliver tabellen 

frigivet med det samme. 
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ÆNDRINGER I MODULER 

Modulerne Virksomhed og Landbrug 

Tilsyn Dashboard 

Kampagnetilsyn 

Fanen Kampagne lister alle årets fysiske og administrative kampagnetilsyn. 

Kampagnetilsyn, der er udført administrativt, indgår ikke i årsmål, grafer og data 

for henholdsvis kategori 1a og 1b samt kategori 2-virksomheder/landbrug. 

Modulet Byggesag 

Byggesag To do-liste 

Styringsreol 

Styringsreolen indeholder nu både sager oprettet med og uden krydsreference.  

Sager oprettet uden krydsreference manglede i styringsreolen i GeoEnviron 12.7.1. 

Opdeling af sager i faner i styringsreolen 

Visse typer af sager kan udskilles og vises i tre selvstændige faner i styringsreolen.  

Er der flere underfaner i styringsreolen, vil de sager man udvælger til en underfane 

ikke også blive vist i "hoved-styringsreolen". 

Antal sager vises efter overskriften på hver underfane i styringsreolen. 

Integration – Byg og Miljø 

Send besked til ansøger 

Man kan sende besked til ansøger på en åben sag via ”BoM”-knappen på sagsfanen. 

Besvarelse af ansøgning/sag i Byg og Miljø 

Send til BoM fra GeoEnviron giver ikke længere en database fejlkode -3. 

Integration – Digital Post – SBSYS/SBSIP 

Borgere svarer til byggesags svarpostkassen i stedet for systempostkassen 

Vi medsender altid indholdstype identifikator 187758 på det digital post, som 

sendes fra GeoEnviron mod SBSIP, så borgere svarer til byggesags svarpostkassen. 


