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Præsentation



Status på CONNECT i LIFA

Alle LIFA’s programmer er omlagt til CONNECT (i flere år)

Fejlrettelser som følge af ændringer fra Bentleys side samt performance-ændringer

”Items” er indført i alle programmer som i V8i benyttede tags (Bl.a. LIFALAND og DasEksport)

Hos mange kunder har vi et parallelt setup for alle vores programmer til både V8i og CONNECT

Mange er glade for dette, da overgang til CONNECT derved kan foregå gradvist

Internt i LIFA havde vi håbet på at kunne køre i fuld produktionsmode på alle kontorer…

… Men dette er desværre ikke tilfældet pga. nogle få fejl i ”kerne”-funktioner i CONNECT

Mange kører CONNECT i kortere eller længere perioder

Alle brugere er oprettet, så CONNECTION Client er godt i brug!

OpenCities Map/Bentley Map bliver i LIFA primært anvendt til eksport af GIS-data til Shape/TAB

Opstart kan ske med eller uden brug af msgeo.cfg, da opstartstid bliver hurtigere



LIFA’s programmer til Bentley platformen



Integrationen består af 3 forskellige ”indgange” i EjdExplorer

Ejdendomssøgning

Adresseudtræk

Forespørgselsbygger

Styrken i EjdExplorer præsenteret i form af geografiske data i MicroStation/OpenCities Map (+ andre Bentleyapp.)

Der kan kobles data til MicroStation, typisk via husnumre eller matrikelnumre

For husnumre kobles der på attributdata i form af en kombination af husnummer, kommunenummer og 

vejkode

For matrikelnumre kobles der attributdata for matrikelnummer og ejerlavskode

Der kan også kobles på andre objekttyper, forudsat at det kan stedfæstes entydigt og at data er repræsenteret i 

forespørgslen i EjdExplorer

EjdExplorer-data i OpenCities Map



Adresseudtræk



Ejendomssøgning



Forespørgselsbygger



Ved sammenkobling af data gives en mulighed for ”Quick” 

sammenkædning, hvis der kobles via husnummer eller 

matrikelnummer.

Fordel, da brugeren ikke skal ind og vælge sammenkoblingen 

manuelt.

I MicroStation fås tre muligheder for visning af data:

Tematisering: Farvelægning ud fra datafelt i forespørgsel

Opret datasæt: nyt lag med flader (god til viderebearbejdning)

Påsæt label (eks. påsætning af adresser i kortet)

Præsentationsmuligheder



Ved tematisering skal der først vælges et 

datafelt, som er det felt der skal tematiseres 

på

Dernæst er der fem muligheder for at vælge 

gruppering af værdier: Distinct, Eq range, Eq

count, Maks. værdier og Maks. hyppighed

Der vælges en gruppering (f.eks. Distinct) og 

der trykkes OK, hvorefter alle unikke værdier 

oplistes

Hver værdi får en farve, som tildeles via en 

symbolfil, som ses øverst.

Tematisering



Data bliver oversat til et lag i MicroStation, som der 

kan arbejdes videre med. Der kan vælges en farve og 

sættes en prioritet på laget.

Hvert matrikelnummer eller husnummer er sit eget 

objekt, og der kan herefter arbejdes videre på data 

uafhængigt af EjdExplorer.

Evt. attributinformationer fra grundkortet bevares, så 

der de kan bruges efterfølgende.

Opret datasæt



Mulighed for at lave egne definitioner på hvilke værdier der skal 

skrives på kortet.

Hvilke oplysninger der skal skrives på kortet sættes op i et 

cellebibliotek.

Der kan suppleres med en SQL-sætning, hvis eks. kun en 

delmængde af resultater skal påsættes.

Eksempel på dette kan være hvis udelukkende hovedejere 

ønskes skrevet, så kan feltet Ejer status kode benyttes.

For bygningers opførelsesår påsættes et årstal i kortet for hver 

bygnings årstal, så for 4s er der altså et opførelsesår for alle fire 

bygninger.

Påsæt label



Spørgsmål??


