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Generelle ændringer

GENERELLE ÆNDRINGER
Oversigter
Startside
Når GeoEnviron startes op, åbnes automatisk en startside, som giver dig en hurtig
og nem adgang til:


Seneste nyt fra Geokon



Favorit rapporter og lokaliteter



Søgning i GeoEnvirons brugervejledning



Link til geokon.dk



Link til GeoEnviron ERFA



Link til egne rapporter

Du kan læse mere om startsiden her.

GeoEnviron Kalender
Åbning af modulvinduer i flere udgaver. Vi har rettet det problem, at
GeoEnviron lukkede ned ved dobbeltklik på en lokalitet i kalenderen, hvis der
allerede var åbnet to udgaver af samme lokalitetsmodulvindue.
Vis kun én type af indgående dokumenter i GE Kalender
Ændring på fanen Indgående dokumenter:


Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind.
En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.

Byggesag To-do-liste
Automatisk åbning af to-do-listen. Eventuel åbning af to-do-listen udføres nu
kun, når modulet Byggesag åbnes via menuen Lokalitetsmoduler (ikke i forbindelse
med "spring" til en byggesag).
Vis kun én type af indgående dokumenter i Byggesag To-do-liste
Ændring på fanen Indgående dokumenter:


Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind.
En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.
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Vandindvindingskalender
Vis kun én type af indgående dokumenter i Vandindvindingskalender
Ændring på fanen Indgående dokumenter:


Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind.
En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.

Sager og dokumenter
Sagens sagsbehandler sættes automatisk på nyt dokument ved oprettelse.

Beskedcenter
Når GeoEnviron startes op, startes der automatisk GeoEnviron Beskedcenter, som
igennem dagen giver dig informationer, som er nyttige i dit daglige arbejde.
Beskedcenteret kører altid i baggrunden. Du kan læse mere om Beskedcenter her.

Rapportgenerator
Læs mere om GeoEnviron Rapporter her og bliv inspireret til hvilke rapporter, I
godt kunne tænke jer.
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Integrationer

INTEGRATIONER
Integration – ESDH
Sæt sagsnavn ud fra emneord og facet (KL-knap) på sag ved oprettelse.
Når en ny sag oprettes, kan sagsnavn sættes ud fra emneord og facet (KL-knap),
hvis angivet i systemopsætning (1: Sagsnavn sættes, 0: Sagsnavn sættes ikke).
Defaultværdien er "1" i GeoEnviron.

Integration – FilArkiv - Miljø
Ejendomsnr på ny BBR-fane benyttes ved opslag i Filarkiv i stedet for ejerlav
(landsejerlavskode) og matrikelnr, når man har BBR Miljø Import integration.

Integration – Byg og Miljø
Markering af en linje i Byg og Miljø Forkontor virker atter optimalt.
Genindsendelse af fejlet BoM-dokument. Det er muligt at sende et dokument til
BoM igen, hvis indsendelsen er fejlet. Knappen "Send til BoM" forbliver synlig og
skal aktiveres for at sende dokumentet til BoM igen.

Integration – BBR
Integration – BBR Miljø Import
Søg i BBR med ejendomsnummer ved tilknytning af BBR-grund til lokalitet.
Ejendomsnummer kan angives som BBR-søgekriterie i stedet for vejkode og husnr,
når der skal tilknyttes en ny BBR-grund (ejendom) til en lokalitet på BBR-fanen.
Herefter klikkes der på knappen Søg i BBR.
Søg i BBR på bebyggede grunde. Ved søgning i BBR vil resultatlisten kun
indeholde bebyggede grunde, da ubebyggede grunde filtreres fra.

Integration – BBR Miljø Upload
Via denne integration kan tanke oprettes i BBR fra GeoEnviron Tankanlæg.
Du kan finde en beskrivelse af denne nye tilkøbsmulighed her.
Hvis du vil høre mere om produkter, er du meget velkommen til vores salgsteam på
T 3672 3011 eller via e-mail E info@geokon.dk
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Ændringer i moduler

ÆNDRINGER I MODULER
Modulet Lokalitetsoversigt
BBR-fanen vises i lokalitetsoversigten, når man har BBR Miljø Import
integration. Anvend søgefelter på BBR-fanen i et andet lokalitetsmodul, når der skal
tilknyttes en ny BBR-grund (ejendom) til en lokalitet.
Lokalitetsoversigten viser stadig fanen Ejendomsoplysninger til sammenligning af
gamle og nye ejendomsdata. Fanen Ejendomsoplysninger kan skjules i vinduet
Faneblad administration. Læs mere her.
Rapporten ’Udvalgte lokaliteter’ viser data fra fanen Ejendomsoplysninger, med
mindre den er skjult og man har BBR Miljø Import integration.

Modulerne Virksomhed og Landbrug
Ny status for virksomheder/landbrug, der ikke er omfattet af tilsynspligt.
"7. Aktiv (ingen tilsynspligt)" er ny værdi i status-feltet på fanerne Virksomhed og
Landbrug. Denne status kan anvendes til de virksomheder, der ikke er omfattet af
tilsynspligt, men stadig er aktive, og som er registreret i GE. Det kunne f.eks. være
§ 42-virksomheder, der har fået et påbud, eller andre § 42-virksomheder.
Nyt bogmærke. Følgende nye bogmærke kan anvendes i brevskabeloner, når et
bogmærkedokument genereres fra fanen Dokument.
Du kan finde en beskrivelse af, hvordan det nye bogmærke tilføjes under Indsætte
bogmærker i Word-skabeloner.
Her finder du også en oversigt over bogmærker, der kan anvendes i miljømoduler.
Til brevskabeloner med type = Ingen og modul = Miljø (Fælles), Landbrug, Virksomhed
Virksomhed/Landbrug
virk_mobil

Virksomhedens/landbrugets mobiltelefonnummer

Modulet Virksomhed
Åbn prøve-knap på fanen Prøver er synlig; før var knappen kun synlig, hvis der
var åbnet for modulet Vandindvinding eller Feltundersøgelse i administration af
GeoEnviron moduler.

Modulet Landbrug - Vigtig info!
Indlæsning af nye normtal
Vigtigt! – Nye landbrugsnormer gældende fra august 2015 og frem indsættes ved
opgradering til version 9.0.0.
Herefter skal I:
1. køre menupunktet 'System Adm.|Import/Eksport af data|Korrektion af
landbrugsnormer', så der foretages en korrektion af landbrugsnormerne samt
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2. foretage en genberegning af gødningskapaciteten via menupunktet 'System
Adm.|Batch Opdaterede Programmer|Genberegn gødningsproduktion'.
På undersiden Opdateringer på GeoEnviron ERFA hjemmesiden, kan du finde
yderligere dokumentation om de nye landbrugsnormer. Du kan også kalde punktet
med dette link.

Modulet Tankanlæg
"Etableret (ca)" hentes ved gem som Excel af tanke i rapporten Tanke.

Modulet Tidsregistrering
Udtræk til Debitor – Miljøgebyr
Ændring i udtræk til faktura. Betalers CVR/CPR-nummer sættes ind i felt 20 på
linjer
med
Debitorforholdsoplysning
(transaktionstype
10),
Ratetekst
(transaktionstype 26) og Alternativ adresse (transaktionstype 50), når
virksomheden/landbruget mangler CVR-nummer.
Nogle hobby- eller fritidslandbrug har ikke et CVR-nummer, men kun en
betaleradresse med CPR-nummer på fanen Kontakter. Debitorgruppen i
økonomisystemet er opsat sådan, at der er krav om CVR/CPR-nummer, og derfor
skal de med i filen for, at den kan læses ind.
Ændring på advarselslisten "Virksomheder/Landbrug uden CVR-nummer".
Gå til lokaliteten med

-knappen på første fane i udtræksvinduet efter udtræk.

Modulet Kvalitetsstyring
Eksempler på procedurer. Der kan gemmes op til 2000 tegn i feltet "Sti til
dokument" til reference til et tekstdokument eller en hjemmeside.

Modulet Råstofgrave
Åbn prøve-knap på fanen Prøver er synlig; før var knappen kun synlig, hvis der
var åbnet for modulet Vandindvinding eller Feltundersøgelse i administration af
GeoEnviron moduler.

Modulet Vandindvinding
Lok-id hentes ved gem som Excel af sager i Vandindvindingskalenderen.
Formål med prøve er ikke påkrævet i plotvinduet; som før GE 8.8.3. Man kan
vælge et formål med prøve i plotvinduet og derefter trykke på plot-knappen.
Årligt tab (seneste år) (m³) er blank i fanen Vandteknik/Distribution/
Ledningsnet, hvis der ikke er data for seneste år i feltet Total (m³) i fanen
Indberetning/Værker.
Fejlrettelse i rapporten Oppumpede vandmængder på boringsniveau.
Rapporten (fanen) Boringer uden indberetning viser boringer, der ikke har foretaget
indberetning af oppumpede vandmængder i det fremsøgte år.
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Følgende er ikke længere i brug og fjernet på grund af ændret lovgivning:
•

Fanen Gebyr og underliggende faner under den lodrette hovedfane Indberetning

•

Tilhørende stamdata (Jordbundstyper, Gebyrparametre og Gebyrreduktion)

•

Rapporten "Afgift og tilladelser"

Integration - Jupiter
Ændring af tekst på knap til at oprette/rette flere boringer
Teksten på knappen "Opret/Ret Boring (2)" er ændret til "Opret/Ret flere Boringer",
da det er mere forståeligt og intuitivt, i vinduet der åbnes med menupunktet
"System Adm. | Import/Eksport af data | Jupiter-Boringer-Mapninger".

Mobilt tilsyn – Vandindvinding
Nye Word-skabeloner til både Teknisk rapport og Tilsynsrapport for vandindvinding
kan hentes på ERFA-siden. Vi anbefaler, at Word-skabelonerne er skrivebeskyttede.
Luk Word FØR du opretter tilsynsbreve og -rapporter på fanen 'Mobilt tilsyn'.

Der er indført to nye bogmærker i både Teknisk rapport og Tilsynsrapport, der kan
oprettes i forbindelse med mobilt tilsyn – vandindvinding:
Under Basisoplysninger hentes vandforsyningens beliggenhed fra fanen Anlæg.
Under Oversigt vises udvalgte data fra fanen Vandteknik/Oversigt.

Disse nye bogmærker er indført i Teknisk rapport (vises allerede i Tilsynsrapport):
Under Beredskab/egenkontrol vises de første 100 tegn af hver bemærkning og
afsluttes med ..., når der er mere tekst i feltet.
Under Skyllevand vises feltet Genbrug fra fanen Behandlingsanlæg/Skyllevand.
Under Øvrig teknik vises Bemærkning fra fanen Behandlingsanlæg/Øvrig teknik.
Under Rentvandsbeholder
Rentvandsbeholdere.

vises

bemærkninger
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Modulet Rotter
Ændring i rapporten Statistik. Der er mulighed for at filtrere visningen, så kun
en bestemt bekæmpers antal anmeldelser med mere i perioden ses i rapporten.

Integration – Rottehullet
Indberetning til RH af anmeldelse med flere bekæmpelser med og uden gift
Vi har lavet en ny version af GeoEnviron - Service - Rottehullet, hvor servicen ikke
fejler, hvis der til en afsluttet anmeldelse er et afsluttet besøg, hvortil der er knyttet
flere bekæmpelser, hvoraf nogle er med gift og andre uden. I et sådant tilfælde
overføres der kun gift, gifttype og mængde for de bekæmpelser, hvor fældetypen
(bekæmpelsestypen) er "Udlægning af gift (antikoagulanter)".
I modulet Rotter kan der ikke oprettes bekæmpelser, hvor mængde er sat til 0. Det
kan man godt i Rottebekæmpelse, hvis fældetypen (bekæmpelsestypen) ikke er
"Udlægning af gift (antikoagulanter)".

Modulet Byggesag
Fejlrettelse er udført, så når man taster CTRL+Q i byggesagsmodulet, åbnes Kvik
søg vinduet uden problemer.
Søgning når den første sag er lukket. Vi har rettet et problem med søgning, når
den første sag er lukket, uanset hvilken række man stod på.
Print-ikonet på fanen Sag er fjernet efter aftale med brugerne
byggesagsmodulet, da det viste sig, at denne knap ikke blev anvendt.

af

Overskrift på AT-punkter (i bogmærkedokumenter) på sag ved oprettelse.
Når en ny sag oprettes, kan markering sættes i feltet +Gr, hvis angivet i
systemopsætning (1: +Gr sættes automatisk ved oprettelse af ny sag, 0: +Gr
sættes ikke automatisk ved oprettelse af ny sag). Defaultværdien er "1".
Hvis +Gr feltet er markeret, vil gruppering af sagens AT-punkter medtages via
bogmærket atpunkt i brevskabeloner, når et nyt bogmærkedokument oprettes.
Gruppering/overskrift efterfulgt af kolon vises foran hvert af sagens AT-punkter.
Sagens sagsbehandler sættes automatisk på nyt dokument ved oprettelse.

Integration – FilArkiv - Byggesag
Ejendomsnr benyttes ved opslag i Filarkiv i stedet for ejerlav (landsejerlavskode) og matrikelnr.
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ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER
Rotteanmeldelse
Ny version 2.8.1 (kræver database version 9.0.0 eller nyere)
Det kan opsættes hvornår på dagen (timetal), det ikke længere skal være muligt at
sætte ønsket besøgsdato til den efterfølgende dag.
Hvis værdien eksempelvis sættes til 15 betyder det, at en anmelder der opretter en
anmeldelse tirsdag efter kl. 15:00 tidligst kan sætte ønsket besøgsdato til torsdag.
Timetal opsættes i: System Adm. -> Opsætning -> Systemopsætning -> Web ->
Parametre. Modul: ROTTER, Kode: 14. Default værdien er 23.
Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator.

Vandmængder på boringsniveau (specialløsning til Esbjerg)
Ny version 2.0.1 (kræver database version 8.8.4 eller nyere)
"Indvunden vandmængde" resættes til tom streng for hver ny indberetning.
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