
Nyt modul i GeoEnviron

GE Tidsregistrering er et nyt produkt, der 

er specielt udviklet til kommuner og amters 

tekniske forvaltninger. Systemet er udviklet 

på basis af Geokon’s rammesystem til time-

/sagsstyring, der oprindeligt blev benyttet af 

så forskellige organisationer som Rigsrevisio-

nen og Københavns Miljøkontrol.

Mange tekniske forvaltninger og forsynings-

enheder anvender i forvejen forskellige 

moduler i GeoEnviron-komplekset, f.eks. 

miljøafdelingen, byggesagsafdelingen, vand-

forsyningen og 

skadedyrsafde-

lingen.

Det har derfor 

været et krav 

til systemet, at 

det dels kan 

anvendes helt 

selvstændigt 

og dels som 

en integreret 

del af andre GeoEnviron løsninger.

En fordel ved, at hele forvaltningen anvender 

GE Tidsregistrering, er at både fagdata og 

administrative data ligger i samme SQL data-

base, hvilket gør det let at trække oplysning-

er ud på tværs af afdelingerne og således at 

konsolidere oplysningerne for forvaltningen 

totalt.

En anden væsentlig fordel er, at GE Tidsre-

gistrering allerede er købt af en lang række 

kommuner og amter, hvilket betyder at ved-

ligeholdelse og udbygning af systemet kan 

tilbydes til meget attraktive priser.

Endelig er der foruden tidsregistreringsdelen 

udarbejdet et koncept for handlingsplaner 

(målsætninger), således at man ud fra tids-

registreringen kan følge op på kvartals- og 

årsmål.
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Tidsregistrering

Dette bliver tilbudt som et tillægsmodul til 

GE Tidsregistrering, og vil være tilgængeligt i 

løbet af første kvartal 2005.

Systemets anvendelse

Geokon har arbejdet med tidsregistrering 

i mange år, og det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at tidsregistrering af mange 

medarbejdere betragtes som en svøbe. Man 

oplever, at det er besværligt, tidskrævende 

og kedeligt. Dertil kommer frygten for over-

vågning og kontrol, men man glemmer ofte, 

at medarbejderen med tidsregistreringen i 

hånden kan doku-

mentere det tidspres, 

der på mange arbejds-

pladser pålægges den 

enkelte. 

Da Geokon valgte at 

udvikle et dedikeret 

tidsregistreringssystem 

til de tekniske forvalt-

ninger, var udgangs-

punktet, at det skulle være så simpelt som 

muligt.

Alle operationer skulle kunne foretages i ét 

skærmbillede, hvor opgaver (projekter) og 

aktiviteter var prædefinerede, således at man 

i praksis kun skulle koncentrere sig om at 

registrere den forbrugte tid. Med lidt træning 

i at anvende systemet, er det vor opfattelse, 

at tidsregistreringen kan gennemføres ved 

anvendelse af 5-10 minutter pr. dag. 

Hvis I vil vide mere om vores tidsregistrerings-

system, så se nærmere på vores hjemmeside 

www.geokon.dk, eller kontakt os på tlf. 

3672 3011 for en uforpligtende snak, eller 

for at aftale en demonstration af systemet 

hos jer.
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10 år med GeoEnviron

Fra kortlægning af forurenede grunde til holistisk 

miljøadministration

På ti år har GeoEnviron udviklet sig fra lokal kortlægning af 

forurenede grunde til et internationalt ”Environmental

Management System (EMS)” med globalt potentiale.

Navnlig i de senere år er GeoEnviron blevet et miljøinforma-

tionssystem, der ikke alene retter sig mod den daglige sags-

behandling, men som også kan anvendes til beslutnings-

støtte, planlægning, Lokal Agenda 21 og borgerbetjening via 

Internet. 

GeoEnviron omfatter alle nøglekomponenter til opbygning af 

et effektivt og brugervenligt EMS, hvad enten dette etableres 

på lokalt, regionalt eller statsligt plan.

I Danmark og England anvendes GeoEnviron hovedsageligt 

på kommunalt og amtsligt plan, medens GeoEnviron er 

implementeret i Litauen som et statsligt system med alle 

regioner, kommuner og laboratorier koblet op til en central 

database. Samme princip har man valgt i Malaysia, hvor den 

største delstat, Sarawak har installeret GeoEnviron centralt 

til brug for de statslige miljømyndigheder og kommunerne i 

området.

I Danmark er GeoEnviron nu det mest udbredte miljøsystem, 

hvor vi foruden ti amter dækker et antal kommuner sva-

rende til mere end halvdelen af befolkningen og man kan vel 

næsten sige, at produktet i dag har overtaget firmaet.

Succesen skyldes imidlertid ikke kun Geokon, men i nok så 

høj grad GeoEnvirons brugere, der i hele udviklingen har 

været sparringspartnere og bestemmende for, hvad systemet 

er i dag. Uden brugernes direkte medvirken ville det ikke 

have været muligt at udvikle et så omfattende system, som 

tilfældet er.

Vore ERFA grupper har været til uvurderlig hjælp, men også 

i den daglige dialog med brugerne, har vi fået rigtig gode 

ideer til at gøre systemet mere brugervenligt og dækkende 

for de opgaver, der skal løses.

I et jubilæumsår skal vi ikke kun se tilbage og være lidt stolte 

af, hvad vi har nået. Vi må videre!

De store udfordringer er nu Internet, XML, Web-services, 

nye brugergrænseflader, kommunikation med borgerne, 

herunder den planlagte Miljøportal, online monitering, 

herunder brug af de håndholdte PDA’er, integration til stan-

dard sags- og dokumenthåndtering, videreudvikling af vore 

GIS-integrationer og meget mere.

Vi føler os overbeviste om, at vore kunder også i forbindelse 

med disse nye udfordringer vil fortælle os, hvad der er behov 

for og ser frem til det nye GeoEnviron +10.
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Hvad bringer fremtiden?

I de kommende år står både vore kunder og vi overfor store 

udfordringer. Kommunalreformen vil uden tvivl trække sine 

dybe spor over landet. De nye forvaltninger vil have behov 

for værktøjer til at håndtere den ændrede opgavefordeling. 

Kommunerne pålægges opgaver, der arves fra amterne,

regionernes miljøroller er stadig uvisse, men overordnede 

planlægningsopgaver kræver justeringer af eksisterende 

systemer, og de nye statslige Miljøcentre får også behov for 

systemer, der kan snakke sammen med resten af miljøforvalt-

ningerne.

For Geokons vedkommende er det ikke nok at se på udvik-

lingen i Danmark. Rækken af EU direktiver bevirker, at vi 

sammen med vore brugere må forholde os til den overna-

tionale lovgivning. 

Differentieret tilsyn

Et godt eksempel er de differentierede tilsyn, der skal føres. 

Der er utvivlsomt mange kommuner der spekulerer på, 

hvordan man i praksis skal implementere disse uden at få et 

anstrengt forhold til en stribe virksomheder i kommunen. 

I England er den klassifikation, man anvender, lidt mere enty-

dig og baseret på et differentieret pointsystem, der temmelig 

håndfast fortæller virksomhederne, hvorfor de er klassificeret 

som de er. Systemet bliver en del af den engelske udgave af 

GeoEnviron og vi overvejer også at tilbyde det til vore danske 

kunder.

Helt generelt er vores erfaring, at vi gennem udlandsarbejdet 

kan tilføje værdi til den danske løsning.
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GeoEnviron er forberedt til de nye opgaver i kommunerne

Skønt vi ikke præcis ved, hvilke nye opgaver kommunerne vil 

arve fra amterne, har vi dog en formodning om, at miljøar-

bejdet vil blive mere bredspektret. Her tænkes specielt på 

opgaver indenfor grundvand-, overfladevand og forurenede 

grunde.

GeoEnviron kommunerne

De kommuner, der allerede anvender GeoEnviron, er i den 

heldige situation, at GeoEnviron allerede anvendes af langt 

de fleste amter i Danmark og således også er tilpasset deres 

behov. Det vil f.eks. sige, at kommunerne kan overtage amt-

slige data, uden at der skal ske ændringer i de eksisterende 

moduler. Desuden ligger der programmer til diverse amtslige 

indberetninger til Miljøstyrelsen og GEUS, programmer til 

automatisk indlæsning af laboratorieanalyser og analyser fra 

moniteringsudstyr. 

Andre kommuner

Kommuner, der ikke har GeoEnviron, vil helt sikkert opleve 

væsentlige omkostninger til programudvikling og konver-

tering af data. 

Alene den omstændighed, at ingen af de 

konkurrerende systemer er tilpasset 

både den kommunale og amtslige 

sektor, vil i bedste fald medføre 

store og kostbare omskrivninger, 

i værste fald et totalt nydesign med 

deraf følgende indkørings-

vanskeligheder.

Dernæst er der konvertering af data fra ét system til et andet. 

Her kan man tale om et område, hvor man ikke får nogen 

værditilvækst, kun udgifter. I amterne ligger der måske 50 til 

100 forskellige systemer hvorfra data skal hentes. Det er ikke 

vanskeligt at forestille sig hvilke problemer, dette kan med-

føre.

Handlingsplan

Vi vil foreslå, at de kommuner, der sigter mod en samlet 

løsning på miljøområdet, allerede nu begynder at under-

søge, hvilke muligheder der er. Vi stiller meget gerne op til 

en demonstration af GeoEnviron, således at man kan sam-

menligne med andre systemer og derudfra vælge den mest 

hensigtsmæssige løsning. 

Geokon har indgået en aftale med firmaet Kommune-

information om at levere en web-service, der udtrækker rele-

vante miljøoplysninger fra GeoEnviron, og sender dem videre 

til systemet - NetForvaltning Ejendomshandel, der håndterer 

behandlingen af “det grønne ejendomsskema”.

NetForvaltning Ejendomshandel håndterer behandlingen af 

skemaet ’Forespørgsel om ejendomsoplysninger’ på internet-

tet. Løsningen kan åbnes direkte fra kommunens hjemmeside 

og giver en nem, hurtig og sikker betjening af interesserede 

på ejendomsmarkedet. Tjenesten giver en 100 % digital be-

handling af ejendomsforespørgsler, og det er bl.a. muligt at 

sende sager i stjernehøring og anvende den digitale signatur.

Netforvaltning

Aftalen medfører, at kommuner, der abonnerer på NetFor-

valtning Ejendomshandel fra Kommuneinformation, og 

benytter GeoEnviron, kan besvare ejendoms- og miljøfore-

spørgsler fra mæglere og andre, på en lettere og sikrere 

måde end tidligere.

GeoEnviron leverer ikke kun data til de afkrydsningsfelter 

om miljøforhold, der er i skemaet. Det er nu også muligt at 

supplere skemaet med bilag, der udbygger oplysningerne om 

miljøforholdene på en given ejendom.


