
Resultater fra Workshop “Brugerbehov” d. 5. december 2016 hos SDFE 

Dagsorden: 
Emne   
1 Velkommen og formål med dagen 

En runde om bordet  
• Hvem er du og hvilken relation har du til metadata? 
• Hvad vil du gerne have ud af dagen? 

2 Kort intro 
• Spilleregler  
• Formål med modernisering  
• Forskellige eksterne afhængigheder  

3 1. øvelse  
• Hvad er brugervenlighed i din ”optik”? 

4  2. øvelse 
Hvad vil I gerne have at Geodata-info.dk kan i morgen? 
• Inddatering af metadata 
• Søge i metadata 
• Sammenhæng til andre løsninger/systemer fx GIS 
• Generel funktionalitet fx print, rapporter,  
• Andet…… 

5 3. øvelse 
Byg en indgang – hvordan vil I gerne mødes af Geodata-info.dk 
• Design 
• Funktionalitet 
• Adgang (fx log in) 

6 Opsamling og det videre forløb 
7 Tak for i dag 

Resultater 

 

Tekster fra plancherne – geodata-info workshop 5-12-2016 

Inddatering af metadata: 

1. Single sign in 

2. Koblet til data, når data opdateres/genereres skal metadata også opdateres 

3. Governance, som sikrer opdatering 

4. Sikring af æ, ø og å … og tegn 

5. Både eksterne og interne data 

6. Autovalidering v. gem/Publisher! 

7. Fasthold opdeling i nem, core og advanced 

8. Nem import fra GeoNetwork/XML 

9. God mulighed for indlæsning af XML 



10. Lister hvor muligt (evt. flere tesaurus) 

11. Sikre at data kun skal opdateres et sted – send automatisk til når data findes der 

12. Nemt at forstå hvad som skal stå i feltet 

13. Begrænsede valgmuligheder f.eks. i forhold til emne/tema 

14. Hjælp til stikord/kategorisering 

15. Hjælp til sprog, så det er forståeligt for flere (kvalitetssikring af andre end dem som indtaster) 

16. Mulighed for flere sprogversioner 

17. Niveau på metadata (datasæt eller featuretyper) 

18. Forklarende fejlmeddelelser og mulighed for at få hjælp 

19. Review-funktion: Data skal godkendes (Sikring af kvalitet 3.part) 

20. Hvis ansvar er det at metadata beskriver data fyldestgørende? 

21. En indtastning – ikke som nu 2 (Metadata: datasæt og tjenester) 

22. Vejledning (dokument og person) til det indholdsmæssige i metadata 

23. Webclient + fil-upload 

24. Liste med styrelsesnavn – ikke indtastning 

25. Rettelse lokalt skal slå igennem automatisk ”globalt” (til alle beskrivelser, der indeholder det som skal 

rettes). 

26. Genbrug af metadata fra datasæt til et andet eks. Geodatasæt 1,2,3,4 

27. Review af forståeligheden i metadatas indhold 

28. Redaktør-rolle f.eks. håndtering af tilbageløb? 

29. Retningslinjer for udfyldelse -> forståelighed -> anvendelse 

 

Søge i metadata: 

1. Grafisk søgning (kort) 

2. Filtre f.eks. som i webshop 

3. Tophits for de oftest brugte metadata 

4. Entydighed – metadata, for datasæt og ikke servicen (Lettere at forstå hvilke enheder der slås op på 

søgeordet (services, data m.m.)) 

5. Tydeligt hvad som er tilgængeligt og hvordan 

6. Hvad har andre brugere søgt på/været inde på 

7. Søge i egne data på publiceret eller ej 

8. … også muligt via googlesøgning, eller lokalt egen søgefunktion (Åbent API) 

9. Eventuel mulighed for at gemme søgningen - idet mindste i samme session 

10. Formidling af brugbarhed af datasæt til ikke professionelle/andre brugere 

11. Søgetermer – resultater skal logges til brug for S.E. O (Seach Engine Optimization 

(søgemaskineoptimering) 

12. Hjælp til relevante søgekriterier 

13. Tag´ning som f.eks. i billeddatabaser 

14. Datasæt bør have unikke og persistente digitale indifikatorer (DOI) f.eks. fra datasite 

 

 

 



Sammenhæng til andre løsninger: 

 

1. Samordning – ikke en Miljøfortal, plansystem.dk …. – (kommentar: HØRT!). 

2. Tilgængelige der hvor brugeren har sin opgave (udenfor geodata-info). 

3. Publicering i et utal af ”redigeringer”. 

4. Åbne snitflader – import & eksport. 

5. Push/Pull til andre geonetworks. 

6. Data ska kun opdateres eet sted. 

7. Unik (kun 350 og 700+ poster indekseret) og meningsfuld (hedder pt. alle ”metadata”) indeksering 

af alle DB-poster i søgemaskiner f.eks. google. 

8. DK og Eng. Metadata, fordi nogle søger på engelsk, før de søger på dansk. 

9. Integration med organisationers geodata-biblioteker (sammenhæng til lokale, ”regionale” – 

nationale løsninger ”pull”.)  

10. Datafordeler 

 

Generel funktionalitet: 

 

1. Eksport PDF 

2. Eksport CSV 

3. Leverandørspecifik dokumentation 

4. Integration med GeoServer 

5. Views baseret på brugergrupper 

6. DK/ENG søgning, gerne med underliggende tesaurus – for ting kaldes forskellige i forskellige 

domæner 

7. Som i PMI-system (Produkt information management) (andre brancher) 

8. ”Hemmelige metadata” -> definition af læse- og skriveadgang 

9. API 

10. Flere brugerkategorier pr. institution 

11. Mulighed for notifikation om opdatering til mere end én adresse f.eks hvert halve år, for at sikre 

metadata frister (Inspire krav) 

Andet: 

1. Vejledning til de gode metadata (indhold). 

2. Fællesoffentlig infrastrukturkomponent til fremsøgning af geodata via lækker supersøger med full 

monty (kræver standardisering og velbeskrevne snitflader). 

3. Metadata skabeloner til: Discover, dataanvendelse, objekter. 

4. Brug erfaringer/best practice fra andre brancher: Informationstyper – Maskineri – Andre lignende 

implementeringer – Internationalt. 

5. Anmeldelse at fejlagtige/uaktuelle/dårligt beskrevne metadata (Funktion + governance) (Bruger 

tilbagemelding -> det bliver brugt!). 

6. Brug digitaliseringsstyrelsens udviklingsvejledning for selvbetjeningsløsninger. 

7. Skal moderniseringsprojektet også ud og spørge ”Maren i kæret”? 

8. Klokkeklar ansvarsfordeling & måske pisk/gulerod ved manglende opdatering. 



9. Engelsk oversættelse. 

10. Kobling til andre landes metadata – Italien, Tyskland osv. 

11. Skal Geodata-info kunne håndtere flere (XML) typer af metadata -> specialtilpassede XML schemas. 

12. Definition af minimums-skabelon for indhold for de forskellige brugergrupper 

13. Definition af brugergrupper 

14. Udvid kredsen af institutioner med f.eks. kulturinstitutioner der allerede arbejder så småt med 

geodata (ikke kun bygning-fredning, men f.eks. også museer, arkæologi osv.) 

 



 

 
 



 



Opsamling på øvelsen “byg en indgang”, der havde til hensigt at få bud på 

design af brugergrænseflader. 

Gruppe 1 
Keep it simple 

Startside: 

• Søgeboks 

• Tags (emne ord man kan trykke på for at sortere efter, eksempel: http://brugstedet.dk/) 

 

Efter data er valgt: 

• Emne felter, oversigt– ingen tabel data. 

 

Efter valg af mere detaljeret data: 

• Vis resume data 

 

Gruppe 2 
Indtastning af metadata i 4 trin. 

 

1) Hvem indtaster vi for? 

a) Kontakt 

b) Orginisation 

c) Lav det som dropdown så der ikke er inconsistencies i navne. 

2) Udfyld Basal data. 

a) Tema (Dropdown) 

b) Start enkelt med hvad der skal udfyldes, udvid hvor nødvendigt med mere information 

3) Detaljeret data 

4) Fremvis resultat af indtastning 

a) Godkend/rediger 

b) Referencer, dokumentation om hvordan dataen ønskes refereret. 

5) Eventuelt flere trin 

Gruppe 3 
”Jeg vil ikke møde Geodata-info” 

Diskussion af arkitektur. 

Forskellige brugere: 

• Indtasterer (skriver meta data ind) 



• Direkte brugere (bruger meta data) 

• Indirekte brugere (bruger meta data gennem de direkte brugere,  f.eks. via. Andet program) 

 

Ville det være lettere hvis nogen af de indirekte brugere fik stillet data til rådighed? Kunne spare tid/penge 

så man ikke behøver et andet program imellem de indirekte brugere og geodata-info. 

Bruger styring. Mulighed for opdeling af intern data (som der arbejdes på) og extern data (som andre kan 

arbejde med), ved forskellige synlighedsniveauer.  

Gruppe 4 
Inspireret af Sverige/Norge’s version. 

• Filtre – nemt overblik 

• Kort – til at søge på 

• Alle brugere startet samme sted, eksperter kan vælge at vise detaljeret data. 

• Mere brugerstyring (se ovenover). 

 

 

 

 



 

 

 


