
Kort dannet automatisk i G/LER Plot og sendt til graveaktør. 

G/LER Admin-modulet. Her kan manuelle sager behandles, og 
information om videresendt information genfindes.

Produktblad

Intergraph® G/LER Plot fra Hexagons Safety & Infrastructure division  modtager 
og håndterer ledningsforespørgsler fra webservicen www.ler.dk.

Intergraph® G/LER plot

Intergraph® G/LER Plot fra Hexagons Safety & 
Infrastructure division sørger for at modtage og håndtere 
ledningsforespørgsler fra webservicen www.ler.dk.  
Op til 100% af henvendelserne kan håndteres automatisk 
af G/LER Plot, afhængigt af opsætning.

G/LER Plot består af 2 moduler: G/LER Plot server-
modulet, som automatisk henter og behandler 
forespørgsler hos LER.DK baseret på Forsyningens  
digitale signatur. 

G/LER Admin-modulet er et program til Forsyningens 
sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte 
information og til behandling af forespørgsler, som er 
sendt til manuel behandling. 

Effektiv håndtering af henvendelser fra LER.dk
På baggrund af henvendelsen inddeles området i 
kortblade, der passer bedst muligt på det forespurgte 
område. Hvis området er stort, eller der er restriktioner i 
området, sendes forespørgslen til en manuel behandling 
hos en af Forsyningens medarbejdere, som manuelt 
udarbejder kortene. 

De automatisk genererede kort i PDF-format og evt.  
CAD/GIS-data sendes med e-mail til rekvirenten sammen 
med et indekseret oversigtskort. 

De leverede informationer gemmes i databasen, og 
forespørgsler logges i GIS-databasen, således at 
informationerne kan genfindes, hvis der i forbindelse 
med en overgravning skulle opstå en tvist om det 
leverede materiale. 

Samtidig får Forsyningen et overblik over 
graveaktiviteten i forsyningsområdet i en given periode.



Eksempel  på automatisk besvarelse af graveforespørgsel
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Konfigureringsmuligheder
Intergraph G/LER Plot-servermodulet kan konfigureres, 
så en række opgaver automatiseres. Det gælder fx 

• Standardtekster, kort og dokumentationstyper til  
besvarelser af henvendelser (samles automatisk i 
ZIP-fil til download, hvis besvarelsen overstiger en 
given størrelse

• Forespørgsler der skal sendes til manuel håndtering 
(baseret på fx ledningstyper, egenskabsdata, forhold 
i området mv.) og advisering af medarbejder 

• Boreprofiler fra underføringer o.l. kan også 
fremsendes automatisk

• Definering af målestoksforhold, bufferzoner mv.

• Automatisk fremsendelse af CAD/GIS-filer  
(forudsætter Intergraph G/Technology® NetExport)

Manuel behandling i G/LER Admin
I G/LER Admin-modulet kan man arbejde manuelt med  
forespørgsler ved fx at tilføje beskeder, filer eller kort til 
besvarelsen. 

Gamle besvarelser og fremsendte kort/data kan 
genfindes ud fra forespørgslens afsender, dato, LER-id 
etc. og gen-fremsendes - evt. med nye data - med et 
enkelt klik.

Man kan sortere og filtrere henvendelser for hurtigt over-
blik, oprette noter til henvendelserne eller se  statistik 
over besvarelser.

Graveområder og kortblade kan vises på kort, og man kan 
finde oversigt over kontaktpersoner fra LER.DK- 
graveaktører..

Intergraph® ForsyningsPortal
Intergraph G/LER Plot anvendes også til formidling af 
kort og CAD/GIS-data fra Intergraph® ForsyningsPortal. 
Brugeren kan i G/LER Admin nemt skelne mellem LER.
DK-henvendelser og henvendelser fra Forsyningens egen 
portal. 

I G/LER Admin-modulet kan man tildele adgang til 
Intergraph ForsyningsPortal – fx til i forvejen kendte  
LER.DK-graveaktører.
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Relaterede produkter
• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph Fiber Optics Works®

• Intergraph® ForsyningsPortal (webGIS)

LÆS MERE PÅ WWW.HEXAGONSI.DK

Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med rumlige data, for at drive forbedringer i 
kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger indenfor produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former by- og 
produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og selvstyrende - for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Hexagons Safety & Infrastructure division udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat, kommuner og forsyningsvirksomheder samt 
disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i beredskaber.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20.000 ansatte i 50 forskellige lande og et årligt salg på ca. 3.9 mia. euro. Besøg os på hexagon.com 
og følg os @HexagonAB

Kontakt
Jackie Sandgård 
Landechef - Hexagons Safety & Infrastructure division 
T +45 3619 2000 M +45 5214 1535  
jackie.sandgaard@hexagonsi.com
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