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Intergraph G/LER PLOT
G/LER Plot sørger for at modtage ledningsforespørgsler fra www.ler.dk’s webservice. Herefter inddeles området i kortblade, der
passer bedst muligt på det forespurgte område. Hvis området er for stort, eller der er restriktioner i området, sendes forespørgslen
til en manuel behandling hos en af Forsyningens medarbejdere, som manuelt udarbejder kortene. De automatisk genererede kort i
PDF-format og CAD/GIS-data sendes med e-mail til rekvirenten sammen med et indekseret oversigtskort. De leverede informationer
gemmes i databasen, og forespørgsler logges i GIS-databasen, således at informationerne kan genfindes, hvis der i forbindelse med en
overgravning måtte opstå en tvist om det leverede materiale. Ligeledes får Forsyningen et overblik over, hvor i forsyningsområdet der er
stor graveaktivitet i en given periode.
G/LER Plot består af 2 moduler: Det første er et servermodul, som automatisk henter og behandler forespørgsler hos LER.DK baseret
på Forsyningens digitale signatur. Det andet modul er et program til Forsyningens sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte
information og til behandling af forespørgsler, som er sendt til manuel behandling.

På de næste sider følger en oversigt for henholdsvis G/LER Plot servermodulets konfigureringsmuligheder samt G/LER Adminmodulets funktioner.

G/LER Admin-modulet. Her kan manuelle sager behandles, og information om
videresendt information genfindes.

Konfigurationsparametre for G/LER Plot
• Opsætte standardtekster og vedhæftede dokumenter til
email-besvarelser vedr.:
- Automatisk besvaret henvendelse
- Besvarelse sendt til manuel behandling
- Ingen ledninger i det forespurgte område
• Bufferzone-størrelse omkring graveområder og ledninger
• Max. antal videresendte kortblade ved automatisk
behandling af henvendelse
• Ledningstyper/egenskabsdata, som skal give anledning
til manuel behandling af en henvendelse - f.eks. nedgravede højspændingskabler
• Forespørgsler, som overlapper områder, der skal udtages
til manuel behandling - f.eks. forsynings-projektområder
eller specielle områder som rensningsanlæg eller transformerstation 132/50 kV
• Udsendelse af kort (som kan inddeles i forhold til
ledningsart), oversigtskort m.v.

• Automatisk fremsendelse af CAD/GIS-filer, hvis disse rekvireres (kræver G/NetExport) – eller udtage forespørgsel
til manuel behandling
• Ledningstyper/områder, hvor tilknyttede dokumenter skal
videresendes automatisk til graveaktøren – f.eks. boreprofiler/rapporter fra understyret boring eller specifikke
regler for, hvordan graveaktøren skal foretage gravearbejder i specielle områder
• Forsyningen kan definere anvendelse af forskellig
målestok i kortblade afhængigt af hvilket område,
graveforespørgslen dækker
• Automatisk dannelse af ZIP-filer til samlet WEB/FTPdownload, hvis en forespørgsel overstiger en given
størrelse
• Email-advisering af medarbejdere i forbindelse med
manuel behandling af henvendelser
• Herudover er det konfigurerbart, hvilke data og hvilken
rækkefølge der vises som default i graveanmodningslisten i G/Ler Admin.

• Fremsendelse af kort i papirstørrelse angivet af
graveaktøren

Kort dannet automatisk i G/LER Plot og
sendt til graveaktør

Funktioner i G/LER Admin
• Følgende opgaver løses i det daglige arbejde med graveforespørgsler i G/LER Admin-modulet:
• Finde gamle besvarelser ud fra, hvem der har forespurgt,
hvornår, LER-id etc.
• Genfinde fremsendte kort/CAD/GIS-data
• Sortere og filtrere henvendelser for hurtigt overblik
• Se statistik over besvarelser
• Genfremsend besvarelse med et enkelt klik
• Genfremsend besvarelse med nye kort/CAD/GIS-data
med et enkelt klik
• Lave/gemme notat vedr. en forespørgsel
• Se graveområder og kortblade på kort

• Forespørgsler udtaget til manuel behandling:
- Tilføje/fjerne filer til sagen, inden den sendes til
graveaktøren
- Tilføje individuel besked til email (frigives
Q4, 2012)
- Manuelt udpege alternative kortblade, som
passer bedre end de automatisk dannede, og i
den forbindelse ændre på: (frigives Q4, 2012)
		* Målestoksforhold
		* Papirstørrelse
		* Gadeplaner
• Finde oversigt over kontaktpersoner fra LER.DKgraveaktører
• Tildele adgang til ForsyningsPortalen – herunder i forvejen
kendte LER.DK-graveaktører

Intergraph ForsyningsPortal
G/LER Plot anvendes også til formidling af kort og CAD/GIS-data fra Intergraphs ForsyningsPortal. Brugeren kan i G/LER Admin nemt
skelne mellem LER.DK-henvendelser og henvendelser fra Forsyningens egen portal.

I G/LER Admin-modulet kan
bruger se statistik på, hvordan
LER.DK-henvendelser besvares

Mail fremsendt til graveaktør, når der findes
ledning i graveområdet

Mail fremsendt til graveaktør, når der ikke
findes ledninger fra den givne Forsyning i
graveområdet.

OM INTERGRAPH

Kontakt

Intergraph er en førende global leverandør af engineering og geospatial software, som hjælper kunder til at visualisere komplekse data.
Virksomheder og offentlige myndigheder i mere end 60 lande
anvender Intergraphs industrispecifikke software, som omformer
enorme mængder information til letforståelige visuelle fremstillinger og
giver handlekraftig indsigt.

Vil du vide mere om G/LER Plot og Intergraphs andre brancheløsninger til forsyningsvirksomheder, så kontakt

Intergraph udvikler geospatiale (GIS-) løsninger til opgaver inden for
beredskab, ledningsregistrering og digital forvaltning.

Jackie Sandgård
Intergraph Danmark A/S
T 3619 2000 • M 45 5214 1535
jackie.sandgaard@intergraph.com

For mere information, besøg www.intergraph.dk.
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