Vejledning
I denne vejledning kan du læse om den nye funktionalitet i den version af Kortforsyningen/Download, som
blev lanceret d. 10. sept. 2013.

Brugerdefinerede udtræk – hvad er det ?
Tidligere var det kun muligt at downloade færdige udtræk. De færdige udtræk ligger klar og kan
downloades med det samme. Det betyder, at data kan være op til 3 måneder gamle, da disse udtræk typisk
udføres en gang i kvartalet.
Med brugerdefinerede udtræk får du et nyt udtræk af data, hvilket især kan være interessant for
matrikeldata, som ajourføres dagligt. Du kan vælge mellem flere forskellige dataformater og
koordinatsystemer end du har adgang til via færdige udtræk, og du vælger selv et område ved at tegne en
firkant.
Normalt vil det brugerdefinerede udtræk være klart i løbet af få timer, men der kan gå op til 1-2 dage afhængigt af den aktuelle belastning på systemet. For at styre belastningen på systemet er det kun muligt
at udtrække data for mindre områder på denne måde.

Hvordan gør jeg ?
Når du møder den opgraderede version af Kortforsyningen/Download, så ser den ud som den plejer. Det er
fordi den nye funktionalitet til at udføre brugerdefinerede udtræk er bygget ind i den tidligere version af
løsningen.

Den eneste forskel på ”forsiden” er, at valg af inddeling (fx ”kommuneopdelt”) for de færdige udtræk er
flyttet fra produktoversigten til at være en del af din bestilling. Fx optrådte Matrikelkortet i den gamle
version som flere forskellige produkter i listen: ”Matrikelkortet [kommuneopdelt]”, ”Matrikelkortet
[regionsopdelt]” osv. Nu er der kun ét produkt; nemlig ”Matrikelkortet”.
De væsentlige forskelle finder du først, når du har valgt et produkt.

Bestilling: Trin 1
Nu skal du først vælge udtræksmetode. Du skal beslutte om du ønsker et færdigt udtræk eller et
brugerdefineret udtræk. For de færdige udtræk skal du angive, hvilken inddeling du ønsker.
Valgmulighederne varierer for de forskellige produkter.

Bestilling: Trin 2
Når du har valgt udtræksmetode, trykker du på knappen ”Næste”, som leder dig videre til trin 2 i
bestillingsprocessen, hvor du skal vælge dataformat og koordinatsystem. Her vil du for det
brugerdefinerede udtræk opleve, at du kan vælge mellem væsentligt flere formater og koordinatsystemer.

Bestilling: Trin 3
Tryk på ”Næste” for at gå til trin 3, hvor du skal vælge det geografiske område, som du ønsker at
downloade data for. Du vælger område på kortet.
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Naviger til det område du er interesseret i
Du kan zoome og flytte rundt i kortet vha. zoom- og flytte- værktøjerne i kortvinduets venstre side – eller
ved at ”rulle” og ”trække” med musen. Du kan også skifte til tegneværktøjet ”Flyt kort” og trække kortet
med musen.
Hvis du vil navigere til et bestemt sted på kortet, så vælg tegneværktøjet ”Flyt kort” og tegn det område,
som du ønsker at zoome ind til ved klikke og trække en firkant med ”shift”-tasten nede.

Hvis du vil navigere til et sted, som du kender navnet på, så åbn søgefeltet og begynd at skrive fx adresse,
stednavn eller ejerlavsnavn. Vælg stedet på listen, så snart du ser det rigtige.
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Vælg område
Du vælger område med værktøjet ”Vælg område”.
For brugerdefinerede udsnit vælger du område ved at trække en firkant med musen. Bemærk, at der er en
størrelsesbegrænsning på det område, som du kan vælge.

For færdige udtræk vælger du et eller flere områder ved at klikke på de enheder - fx kommuner, som du
ønsker at vælge. Har du brug for mange, kan du - med ”shift”-tasten nede - trække en firkant. Herved
vælges alle de enheder, som er helt eller delvist indenfor firkanten.
Du kan starte forfra på at vælge område vha. værktøjet ”Nulstil valg”, som fjerner alle valg.
Specificer afgrænsning
Du kan vælge, om data skal klippes blødt eller hårdt langs områdegrænsen. Et blødt klip medfører, at de
objekter, som områdegrænsen går igennem, medtages hele i udtrækket. Alternativet er et hårdt klip, hvor
alt udenfor områdegrænsen klippes væk.

Du kan vælge at tilføje en buffer til det valgte område. Hvis du fx vælger en buffer på 500 meter, så udvides
området med 500 meter væk fra områdets centrum. Vælger du en buffer på 0 meter, anvendes præcist den
områdegrænse, som du har valgt.
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Afslut bestilling
Bestillingen afsluttes ved at trykke på knappen ”Læg i kurv”. Herefter ser du indholdet i kurven, og du kan
nu vælge at filføje flere datasæt eller fjerne bestillinger fra kurven. Når du er færdig, skal du vælge
”Gennemfør bestilling”.

Log ind før du gennemfører bestillingen
Hvis du ikke allerede har logget på med dit brugernavn, vil du nu blive bedt om at logge ind. Dette giver os
mulighed for at følge med i, hvilke produkter, som vores brugere er mest interesseret i.
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Se afgivne ordrer i ”Mine downloads”
Under menuen ”Mine downloads” kan du se en oversigt over dine aktive ordrer. Når du bestiller et
brugerdefineret udtræk kan det tage op til 1-2 dage før udtrækket er udført. Indtil udtrækket er udført vil
status i listen være ”Udtræk udføres”.

Så snart et brugerdefineret udtræk er udført, vil du modtage en e-mail, og i ”Mine download”-listen vil du
finde et link til det udtrukne datasæt. Links til de valgte datasæt vil være tilgængelige i 7 dage. I denne
periode har du adgang til at downloade datasættet vilkårligt mange gange.
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