
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Download 
tjenester 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Frie data, download SIDE 2 

Data fra GST kan downloades fra to steder 

 

• download.kortforsyningen.dk (shoppen) 

• ftp.kortforsyningen.dk (FTP download) 

 

 

http:/download.kortforsyningen.dk
ftp://ftp.kortforsyningen.dk/


Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto Atom feeds 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 4 Frie data, download SIDE 4 

Atomfeeds 

Hvad er feeds, og hvordan bruger jeg dem?  

Et feed er en regelmæssig opdateret oversigt over webindhold sammen med 
links til komplette versioner af dette indhold.  

Vigtigt! Du skal bruge en feed-læser for at kunne tilmelde dig websted-
feeds. Når du klikker på et RSS- eller Atom-feed-link, vil din browser 
muligvis vise en side med uformateret volapyk (XML-fil).  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Men Atomfeeds kan også læses direkte i nogle programmer – f.eks. FME. 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 5 Frie data, download SIDE 5 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 6 Frie data, download SIDE 6 

Atomfeeds 

     

<atom:entry xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom atom/atom.xsd 
http://www.georss.org/georss/11 georss/georss.xsd"> 

  <atom:category term="EPSG:25832" scheme="http://www.opengis.net/def/crs/" 
label="EPSG/0/25832" />  

  <atom:id>ftp://XXX:YYY@ftp.kortforsyningen.dk/CadastralParcel</atom:id>  

  <atom:link 
href="ftp://XXX:YYY@ftp.kortforsyningen.dk/CadastralParcel/147_GML_UTM32-
EUREF89.zip" rel="alternate" type="application/gml+xml;version=3.2" length="347000" 
title="INSPIRE: CadastralParcel (Frederiksberg Kommune)" hreflang="da" />  

  <atom:title>INSPIRE: CadastralParcel (Frederiksberg Kommune)</atom:title>  

  <atom:updated>2012-12-14T13:04:46</atom:updated>  

  </atom:entry> 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 7 Frie data, download SIDE 7 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 

Atomfeeds og FME 

Input  Funktioner   Output 

AtomFeed Selektion, transformation ….. View, formatering 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 8 Frie data, download SIDE 8 

Atomfeeds 

     

Der kan læses mere om Atomfeeds på Kortforsyningens hjemmeside. 

På siden er der link til eksempler på scripts som kan tage fat i Atomfeedet og hente 
data over på en server som findes i ens organisation. 

Disse scripts er til fri brug. Dog skal scriptet rettes til, så pegepinde tilrettes til eget 
setup. Scripts er lavet til Phython og FME. 

 

Link til indholdet er her: 

 

http://kortforsyningen.dk/atomfeed 

http://kortforsyningen.dk/atomfeed

