
 

 

Forslag til procesplan for udstilling og harmonisering af INSPIRE-
datasæt: 
 

Tag kontakt til din organisations forretningsansvarlige for data mht: 
1) Er min organisations datasæt korrekt angivet i INSPIRE-overvågningen – er det de korrekte datasæt, 

som fremgår af overvågningen? Mangler der datasæt fra min organisation? 
2) Er datasæt omfattet af INSPIRE beskrevet ved metadata i geodata-info.dk? Hvis ikke så inddater 

metadata. 
a. www.geodata-info.dk 

3) Hent INSPIRE-dataspecifikation for det INSPIRE-geodatatema, som din organisations datasæt er 
omfattet af. Det kan ses i overvågningsskemaet jvnf. Punkt 1) 

4) Læs dataspecifikationen med hovedvægt på kapitel 2 og 5. Se evt. læsevejledning (powerpoint 
præsentation) 
 
Tag kontakt med din organisations database-ansvarlige mht: 

5) Fremfind dokumentation og datamodel for de datasæt, der er identificeret/indmeldte som INSPIRE 
data. Jvnf. Punkt 1) 

6) Gennemfør schema-mapningen, der viser sammenhængen mellem den nationale datamodel og 
INSPIRE-datamodellen. Schema-mapningen kan gennemføres ved at udfylde mapningstabellen for 
det pågældende INSPIRE-schema. Se link til mapningstabeller i Powerpoint præsentation fra mødet 
d. 26.11.14 
 
Tag kontakt med din organisations ansvarlige for udstilling/distribution af data mht: 

7) Henvis til INSPIREs krav (forordning) og vejledning til implementering af INSPIRE-nettjenester 
(visning og download). Se link til disse i i Powerpoint præsentation fra mødet d. 26.11.14 

8) Afklar hvilken form for download-funktionalitet, I ønsker at implementere:  
a. 1) adgang til pre-definerede datasæt ved Atom feed eller  
b. 2) adgang til pre-definerede datasæt ved WFS (og muligvis og direkte adgang ved WFS). 

9) Visningstjeneste (WMS) implementeres i overensstemmelse med INSPIREs krav til tjenestekvalitet, 
operationer, lag og styles. Se link til disse i Powerpoint præsentation fra mødet d. 26.11.14 

10) Download-funktionalitet (Atom feeds el. WFS) implementeres i overensstemmelse med INSPIREs 
krav til tjenestekvalitet, operationer, encoding og indhold jf. schema. Se link til disse i Powerpoint 
præsentation fra mødet d. 26.11.14 

11) Sørg for at der udarbejdes metadata for tjenesterne og at disse metadata uploades på geodata-
info.dk - der ligger vejledning til dette på geodata-info.dk og i denne video 
http://www.youtube.com/watch?v=sSMZNZqyl-0 

 
Tag kontakt med din organisations forretningsansvarlige for data mht: 

12) Kontrollere INSPIRE-datasæt som nu er tilgængelig i download-funktionalitet – evt ved at bruge 
INSPIRE-dataspecifikationen Abstract Test Suite. Se link til denne i Powerpoint præsentation fra 
mødet d. 26.11.14 
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